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КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Територія: Київська

2014

01

01

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

за ЄДРПОУ

38490611

Вид економічної діяльності: Управління фондами

за КОАТУУ

8000000000

Середня кількість працівників: 4

за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД

240
66.30

Адреса:
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
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 розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

5

1011
1012
1015

10
5

•

1016
1017
1020

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1400

10000

10000

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1021
1022
1030

1045
1050
1060

8

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

41

1130

8

1135
1136
1140

310

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

9671

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

10030

1200
1300

10038
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1801001

Код за ДКУД

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

3
3

1010

• Форма №1

30
-10000

10030

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

8
8

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
8

1700

10038

ЕМІТ ІНФО
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ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

1

2

3

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

За аналогічний
період попереднього року
4

78

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2
2150

Інші операційні витрати

2180

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2011

Премії, передані у перестрахування

1
Витрати на збут

78

збиток

2195

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
2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

2130

-350

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

2400

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

2
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38

-8

2350

збиток

2355

30

Код
рядка

За звітний
період

Матеріальні затрати

2500

1

Витрати на оплату праці

2505

137

Відрахування на соціальні заходи

2510

51

Амортизація

2515

5

Інші операційні витрати

2520

156

Разом

2550

350

Стаття

За аналогічний
період попереднього року

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
30

Дивіденди на одну просту акцію
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За аналогічний період
попереднього року

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

Код
рядка

37

3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115

-154
-113
-55
-20

3116
3117
3118

-20

3135
3140
3145

-8

3150
3155
3190
3195

-3
-316

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Накопичені курсові різниці

310

За звітний
період

Стаття

прибуток

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2405

-272

Чистий фінансовий результат:

2122

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2182

2190

2105

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2181

прибуток

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Адміністативні витрати

4

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2095

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

3

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600
2605
2610
2615
2650

www.emitinfo.com

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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
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 ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

www.emitinfo.com

Код
рядка

Зареєстрований
капітал

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

10000

Капітал у
Додаткодооцінках вий капітал

Код за ДКУД
2
3

1801004
4

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275

-13

3280
3290
3295

-9671
-9684

3300

10000

3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405

10000

3410
3415
Код за ДКУД

1801005

НерозподілеРезервний ний прибуток Неоплаче- Вилучений
(непокритий ний капітал
капітал
капітал
збиток)

Всього

-10000

10000

-10000
30

30

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

30
30

10000
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10000

10000

10000

10030
10030
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
1801008

Код за ДКУД
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012 р

III. Капітальні інвестиції

• Форма №5

Найменування показника

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N602))

2

5

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об’єкти промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права

Переоцінка (дооцінВибуло за рік
ка +, уцінка -)
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
6
7
8
9

Нараховано
амортизації
за рік

Групи нематеріальних
активів

Надійшло
за рік

Код рядка

І. Нематеріальні активи

Залишок на початок року
первісна
нако(перепичена
оцінена) амортивартість
зація
3
4

10

11

Залишок на кінець
року
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
12
13
14
15
Інші зміни за рік

020

Найменування показника

040

1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

050
060

Інші нематеріальні
активи
Разом

070

3

3

080

3

3

Гудвіл

090
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності			
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів					
вартість створених підприємством нематеріальних активів 				
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань			
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

Із рядка 260 графа 14 		
			
			
			
			
Із рядка 260 графа 8 		
			
Із рядка 260 графа 5		
			
Із рядка 260 графа 15 		
Із рядка 105 графа 14 		
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10

11

12

13

знос

14

15

У тому числі
Одержані за
Передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

знос

16

17

первісна
(переоцінена) вартість

9

Залишок на
кінець року

первісна
(переоцінена) вартість

8

зносу

Інші зміни
за рік

первісна
(переоцінена) вартість

7

первісної
(переоціненої) вартості

6

Втрати від зменшення
корисності

5

знос

Нараховано амортизації зарік

4

зносу

Вибуло за рік
первісна
(переоцінена) вартість

3

Надійшло зарік

знос

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)
первісної
(переоціненої) вартості

2
100
105

Залишок на
початок року
первісна
(переоцінена) вартість

Код рядка

II. Основні засоби

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

знос

18

19

110

290

10

3

Найменування показника
Код рядка
1
2
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця
450
Реалізація інших оборотних активів
460
Штрафи, пені, неустойки
470
Утримання об’єктів житлово-комунально480
го і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
490
у тому числі: відрахування до резерву
491
сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
492
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі
за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630

300
310

3

320
330
340

13

7

2

7

Код
рядка
2

За рік

(341)
(342)
На кінець року
довгострокові

поточні

4

5

3
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V. Доходи і витрати

На кінець
року
4

350
360
370

380
390
400
410
420

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(421)			
за справедливою вартістю
(422)
		 за амортизованою собівартістю (423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(424)
		 за справедливою вартістю
(425)
		 за амортизованою собівартістю (426)

Доходи
3

Витрати
4

310

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг ) за товарообмінними(бартерними)
контрактами з пов’язаними сторонами
(632)		
%
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності		
(633)

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
Із рядка 070 гр. 4 Балансу

120
130
140

За рік

IV. Фінансові інвестиції

030

Групи основних засобів

1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних
засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних
активів
Придбання (вирощуваня) довгострокових
біологічних активів
Інші
Разом

Код
рядка
2
280

Із рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

010

Із рядка 080 графа 14		
			
			
Із рядка 080 графа 5		
Із рядка 080 графа 15		

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Грошові кошти, використання яких обмежено

На кінець року
3

(691)		

2
VII. Забезпечення і резерви

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

3

3

3

3

260

10

5

10

5

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів						
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів				
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів					
вартість основних засобів, призначених для продажу						
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду						
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності					
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю				
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(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

3
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Види забезпечень і резервів

Код
рядка

Залишок
на початок
року
3

1

2

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

710

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

750

#570

760

#578

770

Резерв сумнівних боргів

775

Разом

780

www.emitinfo.com

Збільшення за звіт, рік
нараховано додаткові від(створено)
рахування
4

5

Використано
у звітному
році
6
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Сторновано
невикористану
суму у звітному
році
7

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована
при оцінці забезпечення
8
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Залишок
на кінець
року
9

5

Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами
за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

1160

1242
1243
1250
1251
1252
1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

41

9671

8

Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів

9671

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
Код рядка
1
2
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980

Сума
3

Код рядка
2
1300
1310

1313
1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

#684

1316

#686

1317
Обліковуються за справедливою
вартістю

інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи –
усього:
в тому числі:тварини на вирощуванні та відгодівлі
біологічні активи в стані біологічних
перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

вигоди від
відновлення
корисності

первісна
вартість

накопичена амортизація

залишок на початок року

надійшло за
рік

зміни вартості
за рік

вибуло за рік

залишок на
кінець року

7

втрати від
зменшення
корисності

6

залишок на
кінець року

нараховано
амортизації
за рік

5

накопичена амортизація

4

надійшло за
рік

3

вибуло за рік
первісна
вартість

2

накопичена амортизація

1
Довгострокові біологічні активи –
усього :
в тому числі робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

первісна
вартість

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1420
1421
1422

1423
інші поточні біологічні активи
1424
разом
1430
Із рядка 1430 графа 5 і графа 14
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування		
(1431)
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій			
(1432)		
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності								(1433)

6
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1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
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• Форма №6

І. Показники пріоритетних звітних сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
Найменування звітних сегментів

XIV. Біологічні активи

залишок на
початок року

1510

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”

1
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів
з них:
доходи від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям
іншим звітним сегментам
інші операційні доходи
фінансові доходи звітних
сегментів
з них: доходи від участі в
капіталі, які безпосередньо стосуються звітного
сегмента
інші фінансові доходи
інші доходи
Усього доходів звітних
сегментів
Нерозподілені доходи
з них: доходи від
операційної діяльності
фінансові доходи
надзвичайні доходи
Вирахування доходів від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) іншим звітним
сегментам
Усього доходів приємства
(р. 040 + р. 050 - р. 060)
2. Витрати звітних
сегментів:
Витрати операційної
діяльності:
з них собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям
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1801009

Код за ДКУД

Нерозподілені статті

Усього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010

78

78

011
012
013

78

78

020

310

310

021
022
030

310

310

388

388

388

388

Код
Найменування показника рядка

1312

придбання (створення) нематеріальних активів

9

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ “Інформація за сегментами” за 2012 р
Сума
3
5

1311

з них машини та обладнання

8

Минулий
рік

41

1241

7

Звітний
рік

940

8

6

1500

Минулий
рік

3

1230
1235
1240

5

4

Уцінка

Звітний
рік

2

1220
1225

витрати

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток –) від
первісного
реалізації визнання та
реалізації
10
11

Минулий
рік

у т.ч. за строками
непогашення
від 12
від 18
до 12
до 18
до 36
місяців місяців
місяців
4
5
6

Всього
Код на
Найменування показника рядка
кінець
року

Сума
3
8

3

дохід

СобіВиручка вартість
від реа- реалізалізації
ції

Звітний
рік

IX. Дебіторська заборгованість

Код рядка
2
1210

2

Результат від
первісного визнання

Минулий
рік

890
900
910
920

950

1130
1140
1150

1
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва – усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва – усього
у тому числі:
приріст живої маси – усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
#1042
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи – разом

Витрати,
пов’язані 3
біологічними
перетвореннями

Звітний
рік

880

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)				
переданих у переробку
(922)		
оформлених в заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні
(позабалансовий рахунок 02)
(925)
Із рядка 275 графа 4
Балансу запаси призначені для продажу
(926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

1
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

1120

Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного
року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань

870

Найменування показника

1110

XII. Податок на прибуток

860

Вартість
Код первіснорядка го визнання

Минулий
рік

820
830
840
850

Сума
3

Звітний
рік

810

Код рядка
2

Минулий
рік

2
800

Переоцінка за рік
Балансова
вартість
збільшення
на кінець чистої вартосуцінка
року
ті реалізації *
3
4
5

Звітний
рік

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

XI. Будівельні контракти

Минулий
рік

Код
рядка

ЕМІТ ІНФО

Звітний
рік

Найменування
показника

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Минулий
рік

VIII.Запаси

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звітний
рік

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ЕМІТ ІНФО

040
050
051
052
053

060
070

080

081
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ЕМІТ ІНФО

7

Нерозподілені активи
з них:
коригування ФР 2012
Усього активів
підприємства
6. Зобов'язання звітних
сегментів
з них:

Нерозподілені
зобов'язання
з них:

Усього зобов'язань
підприємства
(р. 240 + р. 260)
7. Капітальні інвестиції
8. Амортизація
необоротних активів

16

17

350

Найменування звітних сегментів

350

1
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям
Балансова вартість активів
звітних сегментів
Капітальні інвестиції

121
122
130
350

350
8

8

151
152
153
154

Керівник 		

8

ЕМІТ ІНФО

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

350

78

78

360
370
380
390

10038
13

10038
13

Галушко А.А			

Головний бухгалтер 		

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

38

Код за ЄДРПОУ

38490611

Вид діяльності за КВЕД

66.30 – Управління фондами;
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у

Серія, номер, дата видачі та термін чинності
ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з
управління активами
інституційних інвесторів

Ліцензія Серія АЕ №263072; Видана ДКЦПФР –
14.05.2013р.; строк дії ліцензії – з 14.05.2013р. необмежений. Професійна діяльність на фондовому ринку
– діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами)

Перелік інституційних
інвесторів, активи
яких перебувають в
управлінні КУА

ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР», код за
ЄДРІСІ (для ІСІ) – 132163;
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕРЕЛО», код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних
фондів) – 37900416.

38

190

38

200
201
202
203
204
205
220
221
222
223
224

10038
8
10030

230

10038

10038

240
241
242
243
244

8
8

8
8

270
280

8
13

8
13

290

5

5

-8

30
10038
8
10030

Місцезнаходження

260
261
262
263
264

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Усього

Звітний
рік

Нерозподілені статті

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

300

78

78

310
320
330
340

10038
13

10038
13
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358

II. Показники за допоміжними звітними сегментами (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

1
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям
Балансова вартість активів
звітних сегментів
Капітальні інвестиції

6

8

180

Найменування звітних сегментів

5

8

350

Код
Найменування показника рядка

4

8

170

www.emitinfo.com

Омельницька І.Г.

Інші питання
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання
якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013р. №991, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05
липня 2013 р. за N 1119/23651 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».
1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України.
1.1. На нашу думку, розмір власного капіталу за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 року відповідає вимогам, установленим нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми
підтверджуємо, що на виконання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. №1281 Товариство за даними фінансової звітності за
2013 рік має власний капітал у розмірі 10 030 тис. грн., що перевищує мінімальний
розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України для професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних
інвесторів. Розмір власного капіталу Товариства при здійсненні професійної діяльності повинен бути не нижче зареєстрованого статутного капіталу, що складає 7 200
000,00 грн.
Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:
Складові власного капіталу

01133, м.Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»,
що включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати,
звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на
зазначену дату та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та
доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного 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 і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
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 використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» станом на 31 грудня 2013р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

www.emitinfo.com

Усього
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2013 року
Учасникам, Керівникам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про компанію з управління активами (далі - Товариство) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«РОЯЛ ФІНАНС»:

160

Нерозподілені статті

2

Код
Найменування показника рядка

120

140
150

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами (виробничий, збутовий)

18

Минулий
рік

15

Звітний
рік

14

Минулий
рік

13

Звітний
рік

12

Минулий
рік

11

Звітний
рік

10

Минулий
рік

9

Звітний
рік

8

Минулий
рік

7

Звітний
рік

6

Минулий
рік

5

Звітний
рік

4

Минулий
рік
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Звітний
рік

Інші витрати
Усього витрат звітних
сегментів
Нерозподілені витрати
з них:
адміністративні, збутові та
інші витрати операційної
діяльності, не розподілені
на звітні сегменти
фінансові витрати
надзвичайні витрати
податок на прибуток
Вирахування собівартості
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
іншим звітним сегментам
Усього витрат
підприємства
(р. 140 + р. 150 - р. 160)
3. Фінансовий результат
діяльності сегмента
(р. 040 - р. 140)
4. Фінансовий результат
діяльності підприємства
(р. 070 - р. 170)
5. Активи звітних
сегментів
з них:
оборотгі активи

2
082
090
100
110

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Минулий
рік

1
іншим звітним сегментам
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати звітних
сегментів
з них:
втрати від участі в капіталі,
які безпосередньо можна
віднести до звітного
сегмента

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звітний
рік

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»
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Сума, тис.грн.
31/12/2013 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал

10000

Нерозподілений прибуток

30

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

10030

1.2. Розмір статутного капіталу Товариства в сумі 10 000 000,00 грн. станом на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженій
позачерговими загальними зборами учасників Товариства, Протокол №2013/03/06
від 06.03.2013 р., зареєстрованого Печерською районною в місті Києві державною
адміністрацією 11.03.2013р.
1.3. На нашу думку статутний капітал Товариства станом на дату висновку (звіту)
сформовано та сплачено у повному обсязі в сумі 10 000 000,00 гривень (десять
мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України.
Внески учасниками здійснено грошовими коштами у національній валюті України.
Опис оцінки формування та сплати статутного капіталу:
А) Формування статутного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС», форма внесків та обсяги
сплаченої частини кожним засновником за станом на 12 березня 2013 р. підтверджено аудиторським звітом (висновком) незалежного аудитора ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ». Згідно з попередніми аудиторським висновком:
1. Згідно Протоколу Рішення загальних Зборів Товариства від 05 грудня 2012 року
засновники вирішили:
- створити ТОВАРИСТВО З ОБ МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» та визначити розмір статутного капіталу у сумі 10
000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
- розподілити частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» наступним чином:
Засновник

Розмір частки у грошовому вираженні (грн.)

Розмір частки у відсотковому
вираженні

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДАТА
СТЕЛС»

9 999 000,00

99,99%

ГАЛУШКО АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ

1 000,00

0,01%

ВСЬОГО:

10 000 000,00

100%

Державну реєстрацію статутних документів проведено Печерською районною в м.
Києві державною адміністрацією 17 грудня 2012р. (номер запису №1 070 102 0000
048416).
Сплата статутного капіталу здійснювалася наступним чином:
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Вклад ГАЛУШКО АРТЕМА АНДРІЙОВИЧА у вигляді грошових коштів внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» шляхом безготівкового перерахування на
поточний рахунок Товариства №26502300000019 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,
МФО 306500.
Назва особи

Сума, грн.

Дата внеску

Документи про сплату

Форма внесків

ГАЛУШКО
АРТЕМ
АНДРІЙОВИЧ

1 000,00

17.01.2013

Платіжне доручення
№ 617.5788

Грошові кошти

Вклади ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА СТЕЛС» у вигляді
грошових коштів внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» шляхом
безготівкового перерахування на поточний рахунок Товариства №26502300000019
відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500.
Назва підприємства

Сума, грн.

Дата внеску

Документи про сплату

Форма внесків

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА
СТЕЛС»

20 000,00

23.01.2013

Платіжне
№1

доручення

Грошові кошти

9 979 000,00

25.01.2013

Платіжне
№2

доручення

Грошові кошти

2. 18.02.2013 р. Позачерговими Загальними зборами Учасників Товариства прийнято рішення про внесення змін до Статуту, Протокол №2013/02/18 від 18.02.2013 р.
Державну реєстрацію змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції
проведено Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 22 лютого
2013 (номер запису №1 070 105 0001 048416). Зміни до Статуту не пов’язані зі зміною
складу учасників, розміру статутного капіталу, та розміру часток учасників.
3. У подальшому ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА СТЕЛС»
відступило повністю свою частку у сумі 9 999 000,00 грн. на користь нового учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІУМФ-ІНВЕСТ» на підставі
договору б/н купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«РОЯЛ ФІНАНС» від 06.03.2013р.
Позачерговими загальними зборами учасників Товариства, які відбулися 06.03.2013
р., було прийняте рішення, оформлено протоколом №2013/03/06, про зміну складу
учасників. Державну реєстрацію статуту проведено Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 11.03.2013 (номер запису 10701050002048416).
Учасниками Товариства стали:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІУМФ-ІНВЕСТ», якому належить частка у розмірі 9 999 000,00 грн., що становить 99,99% статутного капіталу;
ГАЛУШКО АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ, якому належить частка у розмірі 1 000,00 грн., що
становить0,01% статутного капіталу.
Ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«РОЯЛ ФІНАНС» сформовано та сплачено у повному обсязі виключно грошовими
коштами у встановлені законодавством строки у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) відсотків від зафіксованої в Статуті суми
статутного капіталу Товариства.
2. Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток)
Товариства відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності.
2.1. Активи
Станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 р. збільшились на 10038 тис. грн. і відповідно складають 10038 тис. грн.
Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення розміру інших поточних зобов’язань до рівня 9671 тис. грн. та збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів до рівня 310 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в
цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів
(положень) бухгалтерського обліку.
2.2. Зобов’язання
Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на
початок 2013 р. збільшились на 8 тис. грн. і відповідно складають 8 тис. грн.
Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення розміру поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (в тому числі з податку на прибуток) до рівня 8 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань
в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів
(положень) бухгалтерського обліку.
2.3. Фінансовий результат за звітний період
За 2013 рік Товариством отримано доходів у сумі 388 тис. грн. Найбільшу частину в
доходах складають інші фінансові доходи, а саме доходи з отриманих відсотків за
договором залучення грошових коштів – 310 тис.грн.
Витрати Товариства за 2013 рік складають 358 тис. грн.
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 350 тис.грн.
На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг
чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих
аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариства
має чистий прибуток у сумі 30 тис.грн
3. Опис питань та висновки щодо відповідності резервного фонду установчим документам.
Установчими документами Товариствами зазначено, що Товариство утворює резервний фонд у розмiрi 25 відсотків статутного капiталу. Резервний фонд формується за рахунок щорiчних п’ятивiдсоткових відрахувань вiд суми чистого прибутку до
досягнення 25 відсотків статутного капiталу.
Протягом 2013 року Товариством не було здійснено відрахування до резервного
фонду в зв’язку з тим, що Товариство було створене у грудні 2012 року, та фактично
діяльність здійснювало у 2013 році.
4.Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами,
які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних
пенсійних фондів
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство при складанні та розкритті інформації щодо діяльності інституційних інвесторів, протягом
звітного періоду в цілому дотримувалося вимог нормативно-правових актів Комісії, а саме Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
02.10.2012р. №1343 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
5.Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

10

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що стан системи внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам законодавства
України але потребує вдосконалення.
6.Допоміжна інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що пов’язаними особами
Товариства є:
Тип пов’язаної особи

Назва, ФІПБ

Засновники,
акціонери
(частка в статутному капіталі яких складає більш
ніж 10%)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІУМФІНВЕСТ», що зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 20.05.2008 року, за номером запису про
включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 224 102
0000 042609, ідентифікаційний код 35932933, місцезнаходження:
49010, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця
Погребняка, будинок 25 (частка у статутному капіталі – 99,9%)

Директорат (генеральний
директор, фінансовий директор, та ін.. ключовий
управлінський персонал)

Директор – Галушко Артем Андрійович

Головний бухгалтер

Омельницька Ірина Григорівна

Керівник служби внутрішнього аудиту

Шпак Ірина Євгенівна

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариством інформація про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита у фінансовій
звітності станом на звітну дату.
7.Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан.
Під час здійснення процедур з аудиту нами не встановлено факту існування подій
після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій звітності за
2013 рік але не були відображені Товариством, та можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
8.Допоміжна інформація про ступінь ризику Товариства (КУА), наведена на основі
аналізу результатів пруденційних показників діяльності Товариства (КУА).
Під час здійснення процедур з аудиту, використовуючи інформацію про пруденційні
нормативи, що застосовуються до Товариства (КУА), розраховані за кожний робочий
день місяця у відповідності до вимог Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого Рішенням
НКЦПФР від 09.01.2013року, №1, надану Фондом, доцільно зазначити, що станом на
звітну дату (дані за грудень місяць) рівень ризику Товариства (КУА) наступний:
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб

Бал

Ризик

Показник рівня власного капіталу Особи:

0

дуже низький

Показник дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому
числі керівних посадових осіб) Компаніями та Особами:

1

низький

Показник формування резервного фонду Компаній та
Осіб:

5

надвисокий

Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням
Компаній та Осіб:

0

дуже низький

Показник професійної репутації Компаній та Осіб:

0

дуже низький

Показник покриття зобов’язань власним капіталом
Компанії :

0

дуже низький

Показник фінансової стійкості Компанії:

0

дуже низький

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «АленАудит»

Код за ЄДРПОУ

35281710

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ)

№4028, видано згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06
вересня 2017 року

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією

Реєстраційний номер Свідоцтва: 59. Серія
та номер Свідоцтва: П 000059. Строк дії
Свідоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017рр.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер,
дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Іонова Олена Вікторівна, сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно
рішення Аудиторської палати України
№181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року

Місцезнаходження:

52001,
Дніпропетровська
обл..
м.Підгородне, вул.Новомосковська, 109.

Фактичне місце розташування:

49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.407, тел. (056)7448914, office@
alenaudit.com.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення проведення
аудиту

Договір від 13 лютого 2014 року № 272014-А
Початок проведення аудиту- 13.02.2014
р.; закінчення проведення аудиту 26.02.2014р.

Виконавчий директор ТОВ АФ «АленАудит»
Дата складання висновку (звіту): 26 лютого 2014 року
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
«РОЯЛ ФІНАНС»
Фінансова звітність ТОВ «КУА «Роял Фінанс» (далі - Товариство) за 2013 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:
•
Баланс форма №1;
•
Звіт про фінансові результати форма №2;
•
Звіт про рух грошових коштів форма №3
•
Звіт про власний капітал форма №4;
•
Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5.
•
Додатки до приміток до річної фінансової  звітності  «Інформація за сегментами» форма №6
Опис обраної облікової політики
Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2013 році базувалася на принципах, викладених в Законі України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996 –XIV,
із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу «Про облікову політику підприємства» від 02.01.13 р.
Прийнята облікова політика протягом 2013 року не змінювалась.
Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного
року, і вартістю більше 2500 грн.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за допомогою прямолінійного методу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року й первісна вартість яких менше 2500 грн.
Амортизація по МНМА нараховується у розмірі 100 % вартості таких об’єктів у першому місяці їх використання.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.
Матеріальні активи, встановлений строк використання яких менший за один рік,
вважаються малоцінними й швидкозношуваними предметами (МШП). Балансова
вартість таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію списується на відповідні статті витрат.
Оцінку вибуття запасів у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті
запасів у податковому й бухгалтерському обліку здійснюється по методу середньозваженої собівартості .
Дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує імовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та її можливо достовірно визначити.
Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первинною вартістю. Резерв
сумнівних боргів по дебіторській заборгованості на Товаристві створюється за методом класифікації дебіторської заборгованості.
При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в
момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.
Витрати у звітному періоді визначаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.
На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської
комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 3
тис. грн.
У складі нематеріальних активів враховуються ліцензії на впровадження діяльності,
комп’ютерні програми.

Власний капітал
Власний капітал підприємства включає статутний капітал та нерозподілений
прибуток (непокритий збиток).
Протягом звітного періоду змін у розмірі статутного капіталу не відбувалось.
Відбулися зміни серед учасників часток у статутному капіталі Товариства,
Протоколом №2013/03/06 загальних зборів учасників від 06.03.2013р.
зазначено про відступлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРІУМФ-ІНВЕСТ» частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 9 999 000,00
(Дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копійок),
складає 99,99% статутного капіталу ,яка належить Учаснику Товариства –
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА СТЕЛС».
Станом на 31.12.2013р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає
установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого
загальними зборами учасників, Протокол №2013/03/06 від 06.03.2013р.,
зареєстрованого 11.03.2013р. №10701050002048416 і складає 10 000
000,00гривень. Відповідно до зазначеної редакції вклади учасників наведено
в Таблиці 2
№
п/п

Учасник

1

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРІУМФ-ІНВЕСТ»

2

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2013 р. знаходяться основні засоби
по залишковій вартості 5 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2013 р. складає 50 %.
Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2013 року відсутня.
					
				
Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.13 Товариство не має фінансових інвестицій.
Дебіторська заборгованість
В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.
У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов`язаних
сторін станом на 31.12.2013 р. відсутня.
Склад і суму статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» наведено
у Таблиці 1.

Заборгованість за розрахунками по
розміщеним коштам

Частка
у
с тат у тному
капіталі, %

С у м а
внеску
до
с т а т у т н о го
к апіталу,
грн.

99,99

9 999 000,00

0,01

1 000,00

100,0

10 000 000,0

ГАЛУШКО
АРТЕМ
АНДРІЙОВИЧ

ВСЬОГО:

Порядок
формування
внеску.

Грошові
кошти

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що
становить 30 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства на початок періоду становила 0 тис.
грн., на кінець періоду станом на 31.12.2013р. становить 10030 тис. грн.
Чисті активи протягом 2013 року збільшились на 10030 тис. грн..
Поточні зобов’язання
Сума статті „Інші поточні зобов’язання” Товариства станом на 31.12.2013р у
Товариства відсутня, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом
на 31.12.2013р. становлять 8 тис. грн. і складаються з податку на прибуток.
Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 3.
Показник

С у м а
доходу в
тис.грн.

У % до
підсумку

С у м а
доходу
по
бартерних
контрактах у
тис.грн.

Ч а с т к а
доходу
по
бартерних
контрактах зі
зв`язаними
с торонами
в%

Дохід (виручка)
від
реалізації
п р о д у к ц і ї
(товарів,
робіт,
послуг)

78

20

-

-

Доход від участі в
капіталі

-

-

-

-

Інші
фінансові
доходи

310

80

-

-

Разом:

388

100

-

-

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Стаття дебіторської заборгованості

ЕМІТ ІНФО

Облік фінансових результатів за 2013 рік

Нематеріальні активи

На кінець року, тис.грн.

Інші фінансові доходи в сумі 310 тис.грн. складаються з сум доходів від
розміщення вільних коштів.
Звіт про рух грошових коштів

9671

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді Товариством не створювався.

Стаття «Інші витрачання» в звіті про рух грошових коштів у Товариства
складає
3 тис. грн. До складу статті „Інші витрачання” за 2013 рік включені
суми розрахунків з підзвітними особами по господарським потребам.

Грошові кошти

Видатки з податку на прибуток

Товариство станом на 31 грудня 2013 р. не має у складі активів грошових коштів.
Інші оборотні активи
Стаття “Інші оборотні активи” балансу на 31.12.2013 р. у Товариства відсутня.

О.В. Іонова

www.emitinfo.com

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

Видатки з податку на прибуток за 2013 р. складає 8 тис. грн, згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».
Директор ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС»		
Головний бухгалтер		

www.emitinfo.com
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Галушко А.А.
Омельницька І.Г.

ЕМІТ ІНФО
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ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»
КОДИ

Територія: Дніпропетровська
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство

2014

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2

01

01

Вид економічної діяльності: Трасти, фонди та подібні фінансові суб`їкти

за ЄДРПОУ

33907926

Середня кількість працівників: 0

за КОАТУУ

1210100000

Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ

Адреса: проспект Карла Маркса, буд.22, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл.

за КВЕД

Складено:

V

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
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 розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1030

• Форма №1

•
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

На початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1400

50420

50420

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

1500

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

2

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

152008
16096

169924

16096

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

168104

169926

1200
1300

168104

169926
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1801001

Код
рядка

1035

1045
1050
1060

231

58652
58652

58761

167833

58652
58652

60379

169451

Стаття

Код
рядка

За звітний період
3

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

64.30

Код за ДКУД

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

За аналогічний
період попереднього року
4

1

2

Витрати на збут

2150

Інші операційні витрати

2180

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

950

1920

Інші доходи

2240

851

9810

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270
2275

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

1531

Інші операційні доходи

2120

1532

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністативні витрати

2121

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

2130

-183

-339

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

1645
1650
1660
1665
1670
1690

130
271

464
475

1700

168104

169926

www.emitinfo.com

2400
2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

1618

10973

прибуток

2350

1618

10973

збиток

2355
ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

1610

-418

Чистий фінансовий результат:

2122

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

1640

-339

2182

2195

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

1635

-183

2181

збиток

2110

11

4

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

141

3

прибуток

2105

1615
1620
1621
1625
1630

1801003

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

1521
1525

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

Інші операційні витрати

2520

183

339

Разом

2550

183

339

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
1618

10973

Дивіденди на одну просту акцію
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Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600

5042

5042

2605

5042

5042

2610

320,90440

2176,31892

2615

320,90440

2176,31892

2650
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095

950

3100
3105
3110
3115

-313

-251

3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

637

-251

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Стаття
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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
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 ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
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Код за ДКУД
2
3
3200

18

1801004
4

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
(в тисячах гривень)

1920

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНГРІН КАПІТАЛ»

3220
3225
3230
3235
3250
3255

-16751

-1915

-16733

175

-16096
16096

-76
16172

3260
3270
3275
3280
3290
3295

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
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1.
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фінгрін Капітал» (далі - «Компанія») зареєстроване та
здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України
Види діяльності Компанії – надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення).
Юридична адреса Компанії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.22
Основи підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за
історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по
поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка»
Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною
валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях,
округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому,
що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної
кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати
від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом
України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд
України для подолання кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по
виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної
ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка
може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів
Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру
настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної
звітності, починаючи з 1 січня 2013 р. Застосування доповнень та змін до стандартів
та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.
Зміни в обліковій політиці
Компанія вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування
нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.
2.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика Компанії в частині оцінки активів інститутів спільного інвестування ґрунтується на вимогах Положення про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 02.07.2002р. №201 (із змінами і доповненнями).
Щодо питань, які не регламентовано вимогами Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 02.07.2002р. №201 (із змінами і доповненнями),
облікова політика Компанії ґрунтується на вимогах МСФЗ.
Далі наведено розкриття облікової політики відповідно до МСФЗ.
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів,
представлених у цій фінансової звітності.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії відсутні.
Основні засоби
Основні засоби в Компанії відсутні.
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді
і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти.
Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи
класифікуються на чотири категорії:
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток;
позики та дебіторська заборгованість;
інвестиції, що утримуються до погашення; і
фінансові активи, що є в наявності для продажу.
При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою
вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов’язані з
придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за
договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів.
Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який
не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку,
якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних
інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання
і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці
кожного фінансового року.
Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах»
визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе
зобов’язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни,
встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
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Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як
утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж
на основі справедливої вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків
або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру
їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни
визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після
первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням
резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід’ємною
частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і
витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при
знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки.
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські
овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід’ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів
для цілей звіту про рух грошових коштів.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох
категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються
в іншому сукупному прибутку.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в
іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки
за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у
фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної
ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні
прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі
фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою
вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будьякий продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі,
що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації
всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що
є в наявності для продажу, протягом поточного та двох наступних фінансових років.
Справедлива вартість
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
Однак, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов’язково
вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних
маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів
оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на
дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій
або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного
пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам
та інших факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без
спроб оцінити вартість очікуваної ф’ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов’язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути
на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти
і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші
зобов’язання. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або
відсоткових ризиків
Непохідні фінансові зобов’язання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо
дотримані наступні критерії:
віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в
методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов’язань або визнання прибутку або збитку по них;
зобов’язання є частиною групи фінансових зобов’язань, управління
якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої
вартості, відповідно до політики управління ризиками;
фінансове зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який
необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.
Станом на 31 грудня Компанія не мала фінансових зобов’язань, які могли б бути
віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові
монетарні зобов’язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі
обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки. Процентні зобов’язання надалі оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує
той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період,
мають постійну ставку в складі зобов’язань звіту про фінансовий стан. У даному
разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку,
що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов’язання залишаються непогашеними.
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Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового
активу або групи фінансових активів.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками
та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю,
сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних
втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою
при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або
безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про
сукупні прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних
ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від
того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує
мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет
знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було
визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті
про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість
активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності
чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі
суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Фінансові активи, наявні для продажу
Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом
віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і
представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений
збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках,
представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення
основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів
під знецінення, пов’язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина
процентного доходу.
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або
частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого
активу;
збереження Компанією права на отримання грошових надходжень
від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у
повному обсязі третій особі без істотних затримок; або
передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики
і вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою
практично всі ризики і вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передала контроль
над активом.
У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від
активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і
вигоди, пов’язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив
відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється
за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною
сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Компанії до оплати.
Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання
або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед
тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін
в умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється,
а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій
вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим
терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні
суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Запаси
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості
реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу
в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на
доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично
переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або
надлишок запасів.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
Аванси, отримані
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю,
а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної
відсоткової ставки.
Оренда
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані
з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі,
пов’язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки
за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом
терміну оренди.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того,
що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути
зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія передбачає
отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад,
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за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки
в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що
відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за
період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі
істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання.
Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як
витрати на фінансування.
Визнання доходів
Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди,
пов’язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена.
Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.
Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар,
переходять від Компанії до покупця;
Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з
права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і
Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв’язку з операцією,
можуть бути достовірно визначені.
Чисті фінансові витрати
Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті
фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати
по відсотках, пов’язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток
відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного
капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.
1.
ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2013 року Компанія не має довгострокових фінансових
інвестицій.
2.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2013 року Компанія має дебіторську заборгованість у сумі 2
тис. грн.
3.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
Станом на 31 грудня 2013 року Компанія не має дебіторської заборгованість за
виданими авансами.
4.
ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для продажу:

Акції АТ «МНПК»Веста»
Акції ПАТ «ДМЗ»
Разом

2013

2012

169062

151749

862

259

169924

152008

Компанія утримує акції та облігації українських підприємств з метою подальшого
продажу. Акції мають ринкові котирування та обліковуються за справедливою
вартістю. Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення,
й при необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.
5.
ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних
та депозитних рахунках у банках:
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10. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні зобов’язання складаються з кредиторської заборгованості, яка є непохідним фінансовим активом за певними платежами, які не котируються на активному
ринку. Кредиторська заборгованість обліковується за балансовою вартістю.
Склад кредиторської заборгованості компанії наведена у таблиці:
2013
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

11

Разом

11

11.ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включають:
2013
Розрахунки за договорами з купівлі-продажу цінних паперів
Розрахунки з іншими кредиторами
Разом

462
2
464

12.АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
За рік, що скінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:
2013
Аудиторські послуги

6

Послуги зберігача

4

Винагорода КУА

165

Послуги банка

1

Послуги депозитарію

2

Оренда приміщення

3

Публікація у газеті
Разом

2
183

13.ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИБУТКИ
За рік, що скінчився 31 грудня 2013 року, інші фінансові прибутки включають:

Дохід від нарахованих відсотків за депозитною угодою

950

Всього

950

ІНШІ ПРИБУТКИ
За рік, що скінчився 31 грудня 2013 року, інші прибутки включають:
2013

2013

2012

Доходи від операцій з цінними паперами:

Українські гривні

-

16096

- Дохід від реалізації цінних паперів

Разом

-

16096

- Переоцінка

6194

Витрати від операцій з цінними паперами:

-5346

6.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Компанії становить 50 420 000,0
(п’ятдесят мільйонів чотириста двадцять тисяч) гривень 00 копійок. Він поділяється
на 5 042,0 (п’ять тисяч сорок дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію. Всі акції Компанії
прості іменні, випущені у бездокументарній формі.
Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам
оголошуються та затверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За
результатами діяльності за рік, що скінчився 31 грудня 2013 року, Компанія не нараховувала та не оголошувала дивіденди до виплати.
Структура акціонерів Компанії (частка в статутному капіталі яких складає більш ніж
10%) станом на 31 грудня 2013 року є наступною:
Сума, грн
ТОВ «Олімп девелопмент»

Кількість акцій,
шт.

7 350 000,00

735

ТОВ «Старт-макс»

5 360 000,00

536

ТОВ «Югтрансстрой-2»

10 420 000,00

1042

Інші (доля менше 10%)

27 290 000,00

2729

Разом

50 420 000,00

5042

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.
7.НЕОПЛАЧЕНИЙ КАПІТАЛ
Неоплачений капітал станом на 31.12.2013 року у Компанії відсутній.
8. ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ
Протягом поточного року Компанією не проводилось викуп власних цінних
паперів.
Станом на 31.12.2013 року сума вилученого капіталу у Компанії відсутня.
9.ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31.12.2013 року Компанія має додатково вкладений капітал сумі 58 652
тис. грн. створений у попередніх звітних періодах, за рахунок перевищення договірної вартості розміщених акцій над номінальною.
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-Собівартість реалізованих цінних паперів
-Переоцінка
Всього

фізичних осіб, а також інші податки і збори. Діяльність Компанії, як інституту спільного інвестування, практично оподаткуванню податком на прибуток не підлягає,
так як згідно п. 136.1.9 Податкового кодексу України його діяльність не враховується для визначення об’єкта оподаткування.
Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають
в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових
норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій),
що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій.
Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання
законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в
законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об’ємах.
Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно
суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою
Юридичні зобов’язання
В ході звичайної діяльності Компанія має справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов’язаннях, які є
наслідком таких позовів або претензій, у разі виникнення такої відповідальності,
понад вже визнаною у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.
18.ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Чинники фінансових ризиків
Основні фінансові зобов’язання Компанії включає кредиторську заборгованість.
Вказані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення
фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад:
дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході
господарської діяльності Компанії.
Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних
фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на
відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків.
Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на
меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і
встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління
операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до
мінімуму.
Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення
здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно
діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по
управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної
структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
Директор

2013

ТОВ «КУА «Фінгрін»

Головний бухгалтер

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
станом на 31 грудня 2013 року

6197

Загальним зборам, Наглядовій раді,
Учасникам ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

-3
-5343
851

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду
були наступними:
З 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р.
19%
З 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р.
18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня,
включають:

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»:
Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНГРІН КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ (для корпоративних
інвестиційних фондів (далі - КІФ))

33907926

Вид діяльності за КВЕД-2010

64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти;

Поточний податок

-

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

Разом

-

Тип, вид та клас фонду

Тип ІСІ – закритий,
Вид ІСІ – не диверсифікований

Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до
ЄДРІСІ

16.01.2006 року, № свідоцтва – 301-1, дата
видачі свідоцтва – 01.06.2010р.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

132301

Строк діяльності інвестиційного
фонду (для строкових інвестиційних фондів)

16.01.2031 року

Місцезнаходження

49027, Дніпропетровська область, місто
Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22

2013

16.ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу
сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної
сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній
формі.
Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними
сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між
непов’язаними сторонами.
Операції з пов’язаними сторонами у Компанії відсутні.
17. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип
нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють
справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що
сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, податок на доходи
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Основні відомості про компанію з управління активами (далі - КУА) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ФІНГРІН»:
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ЕМІТ ІНФО

17

ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»

ЕМІТ ІНФО
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ФІНГРІН»

Код за ЄДРПОУ

35607718

Вид діяльності за КВЕД-2010

66.30 – Управління фондами;
64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

Місцезнаходження

49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла
Маркса, будинок 22

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на
31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів
та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату, та примітки до
фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі
змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного 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 і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
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 використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
станом на 31 грудня 2013р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та
доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інші питання
Звертаємо увагу на той факт, що Товариство станом на дату переходу 01.01.2012
року не проводило дій, пов’язаних з переходом з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на МСФЗ, як того вимагає параграф 23 МСФЗ 1 «Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», та не надавало інформацію щодо такого переходу.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання
якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2013 р. за N 1119/23651 «Про затвердження Вимог до аудиторського
висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої
позики)».
1.Опис питань і висновки щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам.
На нашу думку розмір статутного капіталу Товариства в сумі 50 420 000,00
(п’ятдесят мільйонів чотириста двадцять тисяч) гривень, поділених на 5042 (п’ять
тисяч сорок дві) прості іменних акцій номінальною вартістю 10000 (десять тисяч)
гривень за 1 (одну) акцію на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності відповідає установчим документам, а саме
діючій редакції Статуту, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», Протокол №7 від 25
квітня 2011 року, зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської
ради 15 липня 2011 року №1 224 105 00160 20544.
Випуск акцій, що здійснено ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН
КАПІТАЛ» на загальну суму 50 420 000 (п’ятдесят мільйонів чотириста двадцять
тисяч) гривень, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч), форма існування
бездокументарна, простих іменних 5 042 (п’ять тисяч сорок дві) штуки засвідчено
Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з
метою здійснення спільного інвестування Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку від 27 липня 2010 року, реєстраційний №1804.
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Сума, грн

Кількість акцій, шт.

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

7 350 000,00

735

ТОВ «СТАРТ-МАКС»

5 360 000,00

536

ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»

10 420 000,00

1042

Інші (доля менше 10%)

27 290 000,00

2729

Разом

50 420 000,00

5042

2.Опис питань та висновки щодо формування та сплати статутного капіталу у
встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо
статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та
несплаченої частини статутного капіталу.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної
сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2013 року сплачений у
повному обсязі, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.
Станом на 31.12.2013 року Товариство має додатково вкладений капітал сумі 58
652 тис. грн. створений у попередніх звітних періодах, за рахунок перевищення
договірної вартості розміщених акцій над номінальною.
Протягом звітного періоду рішень про збільшення статутного капіталу не приймалось, розміщення акцій та сплата статутного капіталу не здійснювалося.
3.Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток)
інвестиційного фонду відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності.
3.1. Активи
Станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 р. збільшились на 1822 тис. грн. і відповідно складають 169926 тис. грн.
Зміна розміру активів відбулася в основному за рахунок зменшення розміру
грошей та їх еквівалентів на 16 096 тис. грн. та збільшення розміру поточних фінансових інвестицій на 17 916 тис. грн. до рівня 169 924 тис. грн.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в
цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
3.2. Зобов’язання
Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на
початок 2013 р. збільшились на 204 тис. грн. і відповідно складають 475 тис. грн.
Зміна розміру зобов’язань відбулася за рахунок зменшення розміру поточної
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 130 тис. грн. до рівня
11 тис. грн. та збільшення розміру інших поточних зобов’язань на 334 тис. грн. до
рівня 464 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань
в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3.3. Фінансовий результат за звітний період
За 2013 рік Товариством отримано доходів у сумі 1801 тис. грн., які складаються з
інших фінансових доходів – 950 тис. грн. та інших доходів, а саме доходів від операцій з цінними паперами – 851 тис. грн.
Витрати Товариства за 2013 рік становлять 183 тис. грн. та складаються з адміністративних витрат.
На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг
чистого прибутку (збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
За результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариство має
чистий прибуток у сумі 1618 тис. грн.
4.Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що
регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство при визначенні вартості чистих активів ІСІ станом на звітну дату в цілому дотримувався вимог
нормативно-правових актів Комісії, а саме Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201 «Про затвердження Положення
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)».
5.Інформація щодо відповідності складу та структури активів,що перебувають у
портфелі ІСІ, вимогам законодавства,що висуваються до окремих видів ІСІ.
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство має наступний склад та структуру активів, що перебувають у портфелі ІСІ станом на звітну
дату:
Вид активу

Цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України
Акції українських емітентів

Загальна
балансова
вартість,
тис.грн.

Частка у загальній балансовій
вартості активів
Товариства, (%)

-

-

Похідні цінні папери

-

-

Інші цінні папери

-

-

Об’єкти нерухомого майна

-

-

Залишок на поточному рахунку

-

-

Залишок на депозитному рахунку

-

-

інвестицій у банківські метали

-

-

Інші інвестиції

-

-

Дебіторська заборгованість
ВСЬОГО АКТИВІВ

2

0,001

169 926

100,00

Під час здійснення процедур з аудиту нами не встановлено факту існування подій
після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій звітності за
2013 рік, але не були відображені Товариством, та можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
13. Допоміжна інформація про ступінь ризику ІСІ на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності таких ІСІ

Повна інформація щодо складу та структури активів наведено КУА у Довідці про
вартість чистих активів інвестиційного Фонду станом на «31» грудня 2013 року,
що надається КУА до Комісії у відповідності до вимог Положення про порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201.
6.Інформація щодо дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство в цілому
дотримується вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за
рахунок активі ІСІ, а саме вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 2 липня 2002 року N 196 «Про затвердження Положення про
склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного
інвестування».
Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, та визначені в пункті 1.1
вищезазначеного Положення (крім винагороди та премії компанії з управління
активами, податків та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством) протягом звітного періоду не перевищували 5 відсотків середньорічної
вартості чистих активів ІСІ, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів
Комісії.
7.Інформація щодо дотримання законодавства в разі ліквідації ІСІ
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство не проводило процедуру ліквідації.

-

Облігації іноземних емітентів

-

-

Іпотечні цінні папери

-

-

Ощадні (депозитні) сертифікати

-

-

Векселі

-

-

www.emitinfo.com

16. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства»:
За даними Товариства протягом 2013 року Товариством не здійснювалися значні
правочини, визначені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму:

№4028, видано згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від
27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва
про внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, виданого
Комісією

Реєстраційний номер Свідоцтва: 59.
Серія та номер Свідоцтва: П 000059.
Строк дії Свідоцтва: з 19.03.2013 до
06.09.2017рр.

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що стан системи внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам законодавства
України але потребує вдосконалення.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора,
який проводив аудиторську перевірку,
та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Іонова Олена Вікторівна, сертифікат
аудитора №006311 серії А, виданий
згідно рішення Аудиторської палати
України №181/1 від 20.07.2007р. Термін
дії сертифікату – до 20.07.2017 року

10.Інформація щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України.

Місцезнаходження:

Товариством не надано інформацію, щодо стану корпоративного управління. У
зв’язку з цим ми не маємо змоги висловити думку щодо стану корпоративного
управління.

52001, Дніпропетровська обл..
м.Підгородне, вул.Новомосковська,
109.

Фактичне місце розташування:

49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Московська, 7, оф.407, телефон
(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Вартість чистих активів визначено у урахуванням у відповідності до вимог Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002
року N 201.
9.Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту
(контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки

11.Допоміжна інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що пов’язаними особами
Товариства є:
Назва, ФІПБ

Бондарчук Сергій Дмитрович, Гордієнко
Вікторія Вікторівна, Жорова Ірина
Юріївна

-

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Номер і дата видачі Свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ)

Члени Спостережної ради

Акції іноземних емітентів

15. Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

35281710

Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства,
а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на
31.12.2013 р. становить 169 451 тис. грн.

-

-

Товариством не надано іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. У зв’язку з цим ми не
маємо змоги висловити думку щодо наявності/відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю.

Код за ЄДРПОУ

8.Інформація щодо відповідності розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів,
встановленому законом

-

-

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних
держав

14. Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» - частка
14,5776%, ТОВ «СТАРТ МАКС» - частка
10,6307%, ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» частка 20,6664%.

Облігації українських емітентів

Під час здійснення процедур з аудиту, використовуючи інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані
за кожний робочий день місяця у відповідності до вимог Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
затвердженого Рішенням НКЦПФР від 09.01.2013 року, №1, надану Фондом, доцільно зазначити, що станом на звітну дату рівень ризику ІСІ є дуже низький (0,67 бала).

Повне найменування аудиторської
фірми відповідно до установчих
документів, якою було здійснено
аудиторську перевірку

Засновники, акціонери (частка в
статутному капіталі яких складає
більш ніж 10%)

99,999

ЕМІТ ІНФО

12.Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан.

що в цілому відповідає вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 11 січня 2002 року N 12 (із змінами та доповненнями) «Про
затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного
інвестування».

Тип пов’язаної особи
169 924
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ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Директорат (генеральний директор,
фінансовий директор, та ін.. ключовий управлінський персонал)

Голова Наглядової Ради – Жорова Ірина
Юріївна

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення
аудиту

Додаткова угода від 06.03.2014 р. до
Договору № 56-2013-А від 11.03.13 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту –
06.03.2014р;
Закінчення проведення аудиту –
20.03.2014р.

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит»

О.В. Іонова

Дата складання висновку (звіту): 20 березня 2014 року.

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що інформація про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита Товариством у фінансовій
звітності станом на звітну дату.

www.emitinfo.com
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ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Територія: Дніпропетровська

2014

01

за ЄДРПОУ

35607718

Вид економічної діяльності: Управління фондами

за КОАТУУ

1210100000

Середня кількість працівників: 5

за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД
V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
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 розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

20
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Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

8
16
8

8
17
9

1010

6

6

1011
1012
1015

41
35

48
42

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1400

25000

25000

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1021
1022
1030
1035

1

1040

1000

1

1045
1050
1060

1015

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

15

1000

1125

249

90

1130

7

2

1135
1136
1140
1145

8

1155
1160
1165
1166
1167
1170

23
23848
1

17
24419

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

24136

25528

1200
1300

25151

25543
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1801001

Код за ДКУД
Пасив

1

2

3

За аналогічний
період попереднього року
4

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

2000

523

541

Чисті зароблені страхові премії

2010

240

за міжнародними стандартами фінансової звітності

72

72

70

151

25142

25223

1500

Стаття

Код
рядка

За звітний період

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

1

2

Витрати на збут

2150

Інші операційні витрати

2180

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

523

541

збиток

2195

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
2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

1531

Інші операційні доходи

2120

1532

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністативні витрати

2121

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

2130

-430

-475

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

2

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
9

301
320

1700

25151

25543

www.emitinfo.com

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

92

66

12

6715

-4

-8040

100
-1259
-19

-18

прибуток

2350

збиток

2355

81
-1277

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

1610

-1

Чистий фінансовий результат:

2122

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

19

4

2182

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

7

3

2181

прибуток

2105

1615
1620
1621
1625
1630

1801003

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

1521
1525

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

66.30

Адреса: пр. Карла Маркса, буд. 22, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. 49027
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2

01

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

Складено:

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

Матеріальні затрати

2500

1

2

Витрати на оплату праці

2505

220

263

Відрахування на соціальні заходи

2510

81

97

Амортизація

2515

11

14

Інші операційні витрати

2520

118

99

Разом

2550

431

475

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
81

-1277

Дивіденди на одну просту акцію

№4 • 15 березня 2014 р.

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО
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3050
3055
3095

16

3100
3105
3110
3115

1

-109
-182
-89
-39

3116

-108
-214
-109
-49

-7

-11

-32

-38

3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

-31
248

-4
-80

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Стаття
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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
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 ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

22
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Код
рядка

Зареєстрований
капітал

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

25000

Капітал у
Додаткодооцінках вий капітал

25000

3250
3255

-274

3260
3270
3275

-10

3280
3290
3295

-249

3300

3310
3340
3345

72

70
81

3350
3355
3360
3365
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81
151

030
040
050

Інші нематеріальні
активи
Разом

070

16

8

3

2

2

3

17

9

080

16

8

3

2

2

3

17

9

Гудвіл

090
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності			
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів					
вартість створених підприємством нематеріальних активів 				
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань			
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

3390
3395
3400
3405

-1
1

-38
39

3410
3415

Групи основних засобів

1

Всього
25142

225142
81

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Залишок на
початок року

знос

3

4

5

130
140

38

32

7

150

3

3

41

35

1801005

Із рядка 260 графа 14 		
			
			
			
			
Із рядка 260 графа 8 		
			
Із рядка 260 графа 5		
			
Із рядка 260 графа 15 		
Із рядка 105 графа 14 		
72

11

020

3375

4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290

25000

10

3370

4114
4116
4200
4205
4210
4215

4291
4295
4300

5

Залишок на кінець
року
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
12
13
14
15
Інші зміни за рік

010

Із рядка 080 графа 14		
			
			
Із рядка 080 графа 5		
Із рядка 080 графа 15		

Код за ДКУД

70

2

Переоцінка (дооцінВибуло за рік
ка +, уцінка -)
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
6
7
8
9

060

3305

НерозподілеРезервний ний прибуток Неоплаче- Вилучений
(непокритий ний капітал
капітал
капітал
збиток)

72

42

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об’єкти промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права

Залишок на початок року
первісна
нако(перепичена
оцінена) амортивартість
зація
3
4

2
100
105

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

зносу

знос

6

7

8

9

зносу

10

11

12

13

Інші зміни
за рік

Залишок на
кінець року

знос

14

15

45

39

3

3

48

42

У тому числі
Одержані за
Передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

знос

первісна
(переоцінена) вартість

3045

Групи нематеріальних
активів

первісна
(переоцінена) вартість

3040

3235

первісна
(переоцінена) вартість

3035

3220
3225
3230

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

3025

І. Нематеріальні активи

3215

Нараховано
амортизації
за рік

403

3205

первісної
(переоціненої) вартості

682

• Форма №5

Втрати від зменшення
корисності

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1801008

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N602))

Нараховано амортизації зарік

4

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012 р

42

первісна
(переоцінена) вартість

3

35

Надійшло
за рік

2

3200

1801004
4

первісної
(переоціненої) вартості

За звітний
період

Код за ДКУД
2
3

Надійшло зарік

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

Код
рядка

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

первісна
(переоцінена) вартість

Стаття

За аналогічний період
попереднього року

ЕМІТ ІНФО
Код за ДКУД

Код рядка

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Код рядка

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ЕМІТ ІНФО

знос

16

17

18

19

110
120
7

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

7

7

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів						
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів				
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів					
вартість основних засобів, призначених для продажу						
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду						
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності					
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю				

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

21

81
25223
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ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ЕМІТ ІНФО
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних
засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних
активів
Придбання (вирощуваня) довгострокових
біологічних активів
Інші
Разом

Код
рядка
2
280

За рік

290

7

3

320
330
340

10

Із рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

Код
рядка
2

За рік

На кінець року
довгострокові

поточні

4

5

3

350
360
370

380
390
400
410
420

1
23848
575
575

571
24419

1

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(421)
1		
за справедливою вартістю
(422)
		 за амортизованою собівартістю (423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(424)
571
		 за справедливою вартістю
(425)
23848
		 за амортизованою собівартістю (426)

Доходи
3

Витрати
4

1

12

4

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

Код
рядка

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

2
800

Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами
за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

810
820
830
840
850

На кінець року
3

870
880
890
900
910
920

у т.ч. за строками
непогашення
від 12
від 18
до 12
до 18
до 36
місяців місяців
місяців
4
5
6

2

3

940

90

58

14

18

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

Найменування показника
Код рядка
1
2
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980

Сума
3

775

Разом

780

24
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1251
1252
1253
Код рядка
2
1300
1310

Сума
3
10

1311
1312

з них машини та обладнання

1313

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

#684

1316

#686

1317
Обліковуються за справедливою
вартістю

1
Довгострокові біологічні активи –
усього :
в тому числі робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження
інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи –
усього:
в тому числі:тварини на вирощуванні та відгодівлі
біологічні активи в стані біологічних
перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

2

3

4

5

6

7

залишок на
кінець року

залишок на
кінець року

Резерв сумнівних боргів

1243
1250

вибуло за рік

770

1242

зміни вартості
за рік

#578

-19

надійшло за
рік

760

1241

залишок на початок року

#570

-19

накопичена амортизація

750

1230
1235
1240

первісна
вартість

740

Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

1220
1225

вигоди від
відновлення
корисності

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

Сума
3
-19

втрати від
зменшення
корисності

730

Код рядка
2
1210

нараховано
амортизації
за рік

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

9

накопичена амортизація

720

6

Залишок
на кінець
року

вибуло за рік
первісна
вартість

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

5

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована
при оцінці забезпечення
8

надійшло за
рік

710

4

Сторновано
невикористану
суму у звітному
році
7

накопичена амортизація

2

Використано
у звітному
році

залишок на
початок року
первісна
вартість

3

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

Збільшення за звіт, рік
нараховано додаткові від(створено)
рахування

Групи біологічних активів

Код рядка

Залишок
на початок
року

1160

XIV. Біологічні активи

VII. Забезпечення і резерви
Код
рядка

1130
1140
1150

Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів

950

Обліковуються за первісною вартістю

Види забезпечень і резервів

1120

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

(691)		

Сума
3

1110

Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного
року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)				
переданих у переробку
(922)		
оформлених в заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні
(позабалансовий рахунок 02)
(925)
Із рядка 275 графа 4
Балансу запаси призначені для продажу
(926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

1
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

Код рядка
2

XII. Податок на прибуток

860

Всього
Код на
Найменування показника рядка
кінець
року

VI. Грошові кошти
Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Найменування
показника

XI. Будівельні контракти

Переоцінка за рік
Балансова
вартість
збільшення
на кінець чистої вартосуцінка
року
ті реалізації *
3
4
5

IX. Дебіторська заборгованість

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг ) за товарообмінними(бартерними)
контрактами з пов’язаними сторонами
(632)		
%
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності		
(633)

Найменування показника
1
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VIII.Запаси

Найменування показника
Код рядка
1
2
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця
450
Реалізація інших оборотних активів
460
Штрафи, пені, неустойки
470
Утримання об’єктів житлово-комунально480
го і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
490
у тому числі: відрахування до резерву
491
сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
492
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі
за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630

300
310

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»
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V. Доходи і витрати

На кінець
року
4

3

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1420
1421
1422

1423
інші поточні біологічні активи
1424
разом
1430
Із рядка 1430 графа 5 і графа 14
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування		
(1431)
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій			
(1432)		
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності								(1433)
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Вартість
Код первіснорядка го визнання

Найменування показника
1
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва – усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва – усього
у тому числі:
приріст живої маси – усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
#1042
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи – разом

2

Витрати,
пов’язані 3
біологічними
перетвореннями

3

Результат від
первісного визнання
дохід

витрати

5

6

4

Уцінка

СобіВиручка вартість
від реа- реалізалізації
ції

7

8

9

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток –) від
первісного
реалізації визнання та
реалізації
10
11

1500
1510
1511

1520
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ “Інформація за сегментами” за 2012 р

1
іншим звітним сегментам
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати звітних
сегментів
з них:
втрати від участі в капіталі,
які безпосередньо можна
віднести до звітного
сегмента
Інші витрати
Усього витрат звітних
сегментів
Нерозподілені витрати
з них:
адміністративні, збутові та
інші витрати операційної
діяльності, не розподілені
на звітні сегменти
фінансові витрати
надзвичайні витрати
податок на прибуток
Вирахування собівартості
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
іншим звітним сегментам
Усього витрат
підприємства
(р. 140 + р. 150 - р. 160)
3. Фінансовий результат
діяльності сегмента
(р. 040 - р. 140)
4. Фінансовий результат
діяльності підприємства
(р. 070 - р. 170)
5. Активи звітних
сегментів
з них:

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

• Форма №6

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”
І. Показники пріоритетних звітних сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
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Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010

523

541

523

541

011
012
013

523

541

523

541

Усього активів
підприємства
6. Зобов'язання звітних
сегментів
з них:

12

6715

12

6715

535

7256

535

7256

Усього зобов'язань
підприємства
(р. 240 + р. 260)
7. Капітальні інвестиції
8. Амортизація
необоротних активів

4

430

475

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

17

18

430

475

1

120

121
122
130
140
150

4

8040

435

8515

151
152
153
154

4

8040

19

18

435
19

8515
18

19

18

19

18

19

18

454

8533

100

-1259

81

-1277

160
170

435

8515

180

100

-1259

190

100

-1259

-19

-18

200
201
202
203
204
205
220
221
222
223
224

25543 25151
1015 1015
24528 24136

25543
1015
24528

25151
1015
24136

230

25543 25151

25543

25151

240
241
242
243
244

320
320

9
9

320
320

9
9

270
280

320
10

9
3

320
10

9
3

290

10

14

10

14

260
261
262
263
264

II. Показники за допоміжними звітними сегментами (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

535

7256

080

1
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям
Балансова вартість активів
звітних сегментів
Капітальні інвестиції

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

300

523

541

081
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Минулий
рік

Звітний
рік

7256

Усього
Звітний
рік

Минулий
рік

2

060
535

Нерозподілені статті

Звітний
рік

Найменування звітних сегментів
Код
Найменування показника рядка

Минулий
рік

051
052
053

070

3

Минулий
рік

040
050

коригування ФР 2012

Нерозподілені
зобов'язання
з них:

020

021
022
030

Нерозподілені активи
з них:

2
082
090
100
110

ЕМІТ ІНФО

Звітний
рік

2

Усього

Минулий
рік

1
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів
з них:
доходи від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям
іншим звітним сегментам
інші операційні доходи
фінансові доходи звітних
сегментів
з них: доходи від участі в
капіталі, які безпосередньо стосуються звітного
сегмента
інші фінансові доходи
інші доходи
Усього доходів звітних
сегментів
Нерозподілені доходи
з них: доходи від
операційної діяльності
фінансові доходи
надзвичайні доходи
Вирахування доходів від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) іншим звітним
сегментам
Усього доходів приємства
(р. 040 + р. 050 - р. 060)
2. Витрати звітних
сегментів:
Витрати операційної
діяльності:
з них собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям

Нерозподілені статті

Звітний
рік

Найменування звітних сегментів
Код
Найменування показника рядка

1801009

Код за ДКУД

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»
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16

17

18

523

541

25543
10

25151
3
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III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами (виробничий, збутовий)

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

Минулий
рік

Звітний
рік

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

350

523

541

Керівник 		

360
370
380
390

25543 25151
10
3

Карагодін Д.В.			

Головний бухгалтер 		

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН»
станом на 31 грудня 2013 року

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про компанію з управління активами (далі - Товариство)
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ФІНГРІН»:

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ФІНГРІН»

Код за ЄДРПОУ

35607718

Вид діяльності за КВЕД-2010:

66.30 – Управління фондами;
64.99 – Надання інших фінансових послуг
(крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення

Серія, номер, дата видачі та
термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів

Ліцензія Серія АЕ №263029; Видана
НКЦПФР – 26.04.2013р.; строк дії ліцензії
– з 26.04.2013р. необмежений. Професійна
діяльність на фондовому ринку – діяльність
з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в
управлінні КУА

ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНГРІН КАПІТАЛ», код за ЄДРІСІ (для ІСІ)
– 132301
ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ», код за ЄДРІСІ (для
ІСІ) – 133709
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС» , код за ЄДРІСІ (для ІСІ)
– 2331515
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «БІЗНЕС ПРОЕКТ» , код за ЄДРІСІ (для ІСІ) – 2331516
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «ФІНГРІН
ФІНАНС» , код за ЄДРІСІ (для ІСІ) – 2331517;
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «СПЕКТРУМ» ,
код за ЄДРІСІ (для ІСІ) – 2331518
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «ТАТІСС БІЗНЕС» , код за ЄДРІСІ (для ІСІ) – 2331565
Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «СПОРТВОНТЕД» , код за ЄДРІСІ (для ІСІ) – 2331598
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Ларіна Т.О.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», що
включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати, звіти
про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Учасникам, Керівникам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Місцезнаходження

Минулий
рік

Минулий
рік

3

Звітний
рік

Звітний
рік

2

Минулий
рік

Минулий
рік

1
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям
Балансова вартість активів
звітних сегментів
Капітальні інвестиції

Усього

49027, місто Дніпропетровськ, проспект
Карла Маркса, будинок 22

Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та
доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного 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 і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
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 використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН» станом на 31 грудня 2013р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Інші питання
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання
якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013р. №991, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05
липня 2013 р. за N 1119/23651 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».
1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України.
1.1. На нашу думку, розмір власного капіталу за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 року відповідає вимогам, установленим нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми
підтверджуємо, що на виконання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. №1281 Товариство за даними фінансової звітності за
2013 рік має власний капітал у розмірі 25 223 тис. грн., що перевищує мінімальний
розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України для професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Мінімальний розмір статутного капіталу для такої професійної діяльності
становить 7 000 000, грн
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Складові власного капіталу

Сума, тис.грн.
31/12/2013 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал

25000

Резервний капітал

72

Нерозподілений прибуток

151

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

25223

1.2.
Розмір статутного капіталу Товариства в сумі 25 000 000,00 грн. станом
на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту,
затвердженій позачерговими загальними зборами учасників Товариства, Протокол
№2013/02/25 від 25.02.2013 р., зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26.02.2013 р. (номер запису № 1 224 105 00180 40511).
1.3. На нашу думку статутний капітал Товариства станом на дату висновку (звіту)
сформовано та сплачено у повному обсязі в сумі 25 000 000,00 гривень (двадцять
п’ять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства
України. Внески учасниками здійснено грошовими коштами у національній валюті
України.
Опис оцінки формування та сплати статутного капіталу:
А) Формування статутного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», форма внесків та обсяги сплаченої
частини кожним засновником за станом на 27 лютого 2013 р. підтверджено аудиторським звітом (висновком) незалежного аудитора ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».
Згідно з попередніми аудиторським висновком:
1. Товариство було створено на підставі рішення учасника від 27.11.2007 р. Державну реєстрацію Статуту проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської міської
ради 12.12.2007 (номер запису 1 224 102 00000 40511).
Розмір статутного капіталу складав 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста тисяч гривень). На момент створення, єдиним засновником Товариства була фізична
особа НЕТАК БОРИСЛАВ БОРИСОВИЧ, частка якого становила 2 400 000,00 грн. (два
мільйони чотириста тисяч гривень), що становить 100% статутного капіталу.
НЕТАКОМ БОРИСЛАВОМ БОРИСОВИЧЕМ були внесені на поточний рахунок Товариства №26506000154001 в ЗАТ АКБ «Конкорд», МФО 307350, зазначені кошти в повному обсязі шляхом безготівкового банківського переказу. Сплата здійснювалась
наступним чином:
Назва особи

Сума, грн.

Дата внеску

Документи
про сплату

Форма внесків

НЕТАК
БОРИСЛАВ
БОРИСОВИЧ

2 400 000,00

11.12.2007

Виписка
банку за
11/12/07

Грошові
кошти

В наступному, відбувалися неодноразові зміни (збільшення) статутного капіталу та
зміни складу учасників.
Так, зборами учасників Товариства, які відбулися 29.04.2009 р., було прийняте рішення, оформлено протоколом №2/09, про збільшення статутного капіталу та зміну
складу учасників. Державну реєстрацію Статуту проведено Виконавчим комітетом
Дніпропетровської міської ради 14.05.2009 р. (номер запису 1 224 105 00020 40511).
Відповідно до цих змін розмір статутного капіталу збільшено до 12 631 578,94 грн.
за рахунок додаткових внесків учасників, а саме за рахунок внеску нового учасника
– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕГ-У», сума внеску – 10 231
578,94 грн.
Учасниками Товариства стали:
НЕТАК БОРИСЛАВ БОРИСОВИЧ, якому належала частка у розмірі 2 400 000,00 грн.,
що становить 19% статутного капіталу;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕГ-У», якому належала частка у
розмірі 10 231 578,94 грн., що становить 81% статутного капіталу. Від цього учасника
кошти не надійшли.
У подальшому частка, що належала фізичній особі – НЕТАКУ БОРИСЛАВУ БОРИСОВИЧУ була продана ним юридичній особі – ПРИВАТНІЙ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ ЛІМІТЕД (EDENDORF LIMITED) на підставі договору
купівлі-продажу частки у статутному капіталі б/н від 11.09.2009 р. Загальними зборами учасників Товариства, які відбулися 11.09.2009 р., було прийняте рішення,
оформлено протоколом №3/9, про зміну складу учасників у зв’язку із виходом НЕТАКА БОРИСЛАВА БОРИСОВИЧА та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕГ-У» зі складу учасників Товариства та про включення до складу учасників
Товариства ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ
ЛІМІТЕД (EDENDORF LIMITED) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ». .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕГ-У» було виключене зі складу учасників Товариства у зв’язку з неможливістю здійснення оплати своєї частки,
натомість було включено до складу учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ», зі вступним внеском 10 231 578,94 грн.
Державну реєстрацію Статуту проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської
міської ради 14.09.2009 (номер запису 1 224 105 00050 40511)
Учасниками Товариства стали:
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ ЛІМІТЕД
(EDENDORF LIMITED), якій належала частка у розмірі 2 400 000,00 грн., що становить
19% статутного капіталу;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ», якому
належала частка у розмірі 10 231 578,94 грн., що становить 81% статутного капіталу
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» сплатило в повному обсязі належну йому частку – 10 231 578,94 грн. грошовими коштами
у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства №2650900016168 в філії АТ
«Укрексімбанк», м. Дніпропетровськ, код банку 305675. Сплата здійснювалась наступним чином:

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності

Нерозподілені статті

Звітний
рік

Найменування звітних сегментів
Код
Найменування показника рядка

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Назва особи

Сума, грн.

Дата внеску

Документи про
сплату

Форма
внесків

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

2 587638,94

29.12.2009

Платіжне
доручення №57

Грошові
кошти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

7 643 940,00

29.12.2009

Платіжне
доручення №58

Грошові
кошти

Всього

10231578,94

Позачерговими загальними зборами учасників Товариства, які відбулися 18.08.2010
р., було прийняте рішення, оформлено протоколом №2010/08/18, про збільшення
статутного капіталу та зміну складу учасників. Державну реєстрацію Статуту проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.08.2010 (номер
запису 1 224 105 00090 40511).
Відповідно до цих змін розмір статутного капіталу збільшено до 25 000 000,00 грн.
(двадцять п’ять мільйонів гривень).
Частка учасника ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ ЛІМІТЕД (EDENDORF LIMITED) зменшилась на 150 000,00 грн. за рахунок відступлення вказаної суми на користь нового учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛЬБ-ДНЕПР» на підставі договору б/н купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН» від 18.08.2010 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» відступив повністю свою частку у сумі 10 231 578,94 грн. на користь нового учасника –
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛЬБ-ДНЕПР» на підставі договору б/н купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН»
від 18.08.2010 р.
Учасниками Товариства стали:
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ ЛІМІТЕД
(EDENDORF LIMITED), якій належала частка у розмірі 2 250 000,00 грн., що становить
9% статутного капіталу;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛЬБ-ДНЕПР», якому належить
частка у розмірі 22 750 000,00 грн., що становить 91% статутного капіталу.
Збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 12 631 578,94 до 25 000 000,00
грн. відбулося за рахунок додаткового внеску нового учасника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛЬБ-ДНЕПР», що складає 12 368 421,06 грн. Ці
кошти були ним внесені шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій
формі у повному обсязі додаткового внеску – 12 368 421,06 грн. на поточний рахунок Товариства № 2650900016168 в філії АТ «Укрексімбанк», м. Дніпропетровськ, код
банку 305675. Сплата здійснювалась наступним чином:

Назва особи

Сума, грн.

Дата внеску

Документи
про сплату

Форма
внесків

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР»

3 100 000,00

20.08.2010

Платіжне
доручення
№26

Грошові
кошти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР»

3 100 000,00

20.08.2010

Платіжне
доручення
№28

Грошові
кошти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР»

3 068 421,06

20.08.2010

Платіжне
доручення
№29

Грошові
кошти

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР»

3 100 000,00

20.08.2010

Платіжне
доручення
№30

Грошові
кошти

Всього:

12 368 421,06

Позачерговими загальними зборами учасників Товариства, які відбулися
25.02.2013р., було прийняте рішення, оформлено протоколом №2013/02/25, про
зміну складу учасників. Державну реєстрацію Статуту проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26.02.2013 р. (номер запису 1 224 105 00180
40511).
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЕНДОРФ ЛІМІТЕД
(EDENDORF LIMITED) відступила повністю свою частку у сумі 2 250 000,00 грн. на користь нового учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМЕРТРЕЙД» на підставі договору б/н купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному
капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН» від 25.02.2013 р.
Учасниками Товариства стали:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМЕР-ТРЕЙД», якому належить
частка у розмірі 2 250 000,00 грн., що становить 9% статутного капіталу;
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛЬБ-ДНЕПР», якому належить
частка у розмірі 33 750 000,00 грн., що становить 91% статутного капіталу.
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ЕМІТ ІНФО

Ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ФІНГРІН» сформовано та сплачено у повному обсязі виключно грошовими коштами у встановлені законодавством строки у розмірі 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) відсотків від зафіксованої в Статуті
суми статутного капіталу Товариства.
2. Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток)
Товариства відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності.
2.1. Активи
Станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 р. збільшились на 392 тис. грн. і відповідно складають 25543 тис. грн.
Зміна активів відбулася в основному за рахунок збільшення розміру поточних фінансових інвестицій на 571 тис. грн. до рівня 24419 тис. грн. та зменшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 159 тис. грн. до рівня
90 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в
цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів
(положень) бухгалтерського обліку.
2.2. Зобов’язання
Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на
початок 2013 р. збільшились на 311 тис. грн. і відповідно складають 320 тис. грн.
Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення розміру інших поточних зобов’язань на 301 тис. грн. до рівня 301 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань
в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів
(положень) бухгалтерського обліку.
2.3. Фінансовий результат за звітний період
За 2013 рік Товариством отримано доходів у сумі 535 тис. грн. Найбільшу частину в
доходах складає чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 523
тис.грн.
Витрати Товариства за 2013 рік складають 454 тис. грн.
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 430 тис. грн.
На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг
чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих
аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариства
має чистий прибуток у сумі 81 тис. грн.
3.Опис питань та висновки щодо відповідності резервного фонду установчим документам.
На нашу думку, станом на звітну дату 31.12.2013 року порядок формування резервного фонду Товариства в цілому відповідає установчим документам. А саме установчими документами зазначено, що Товариство утворює резервний фонд у розмiрi
25 відсотків статутного капiталу. Резервний фонд формується за рахунок щорiчних
п’ятивiдсоткових відрахувань вiд суми чистого прибутку до досягнення 25 відсотків
статутного капiталу.
Протягом 2013 року Товариством не було здійснено відрахування до резервного
фонду в зв’язку з отриманням Товариством за результатами діяльності у 2012 році
збитків.
4. Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів.
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство при складанні та розкритті інформації щодо діяльності інституційних інвесторів, протягом
звітного періоду в цілому дотримувалося вимог нормативно-правових актів Комісії, а саме Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
02.10.2012р. №1343 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
5. Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що стан системи внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам законодавства
України але потребує вдосконалення.
6. Допоміжна інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариством інформація про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита у фінансовій звітності станом на звітну дату.
7. Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були
відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.
Під час здійснення процедур з аудиту нами не встановлено факту існування
подій після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій
звітності за 2013 рік але не були відображені Товариством, та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
8. Допоміжна інформація про ступінь ризику Товариства (КУА), наведена на
основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності Товариства
(КУА).
Під час здійснення процедур з аудиту, використовуючи інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства (КУА), розраховані за
кожний робочий день місяця у відповідності до вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 09.01.2013року, №1, надану
Фондом, доцільно зазначити, що станом на звітну дату (дані за грудень місяць)
рівень ризику Товариства (КУА) наступний:
Пруденційні нормативи, що застосовуються до
Компаній та Осіб

Бал

Ризик

Показник рівня власного капіталу Особи:

0

дуже низький

Показник дотримання кількості сертифікованих
фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)
Компаніями та Особами:

0

дуже низький

Показник формування резервного фонду Компаній та Осіб:

4

дуже високий

Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням Компаній та Осіб:

0

дуже низький

Показник професійної репутації Компаній та Осіб:

0

дуже низький

Показник покриття зобов’язань власним капіталом
Компанії :

0

дуже низький

Показник фінансової стійкості Компанії:

0

дуже низький

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської
фірми відповідно до установчих
документів, якою було здійснено
аудиторську перевірку

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«АленАудит»

Код за ЄДРПОУ

35281710

Номер і дата видачі Свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
(далі – АПУ)

№4028, видано згідно рішення Аудиторської палати України №182/10
від 27 вересня 2007 року. Термін дії
свідоцтва – до 06 вересня 2017 року

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва
про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів,
виданого Комісією

Реєстраційний номер Свідоцтва: 59.
Серія та номер Свідоцтва: П 000059.
Строк дії Свідоцтва: з 19.03.2013 до
06.09.2017рр.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора,
який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі
Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Іонова Олена Вікторівна, сертифікат
аудитора №006311 серії А, виданий
згідно рішення Аудиторської палати
України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017
року

Місцезнаходження:

52001, Дніпропетровська обл..
м.Підгородне, вул.Новомосковська,
109.

Фактичне місце розташування:

49000, м.Дніпропетровськ, вул.
Московська, 7, оф.407, телефон
(056)7448914, office@alenaudit.com.
ua

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що пов’язаними особами
Товариства є:
Тип пов’язаної
особи

Назва, ФІПБ

Засновники,
акціонери (частка в
статутному капіталі
яких складає більш
ніж 10%)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР», що зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.11.2006 року, за
номером запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 224 102 0000 031977, ідентифікаційний
код 34735086, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22 (частка у статутному капіталі – 91%)

Директорат (генеральний директор,
фінансовий директор, та ін.. ключовий
управлінський
персонал)

Директор – Карагодін Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна

Керівник служби
внутрішнього
аудиту

Метла Катерина Олександрівна
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
«ФІНГРІН»
Фінансова звітність ТОВ «КУА «ФІНГРІН» (далі - Товариство) за 2013 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» і включає:
•
Баланс форма №1;
•
Звіт про фінансові результати форма №2;
•
Звіт про рух грошових коштів форма №3
•
Звіт про власний капітал форма №4;
•
Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5.
•
Додатки до приміток до річної фінансової  звітності  «Інформація за
сегментами» форма №6
Опис обраної облікової політики
Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація
бухгалтерського обліку у 2013 році базувалася на принципах, викладених в Законі
України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №
996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про облікову політику підприємства” від 01.01.12 р.
Прийнята облікова політика протягом 2013 року не змінювалась.
Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних
засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного
року, і вартістю більше 2500 грн.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за допомогою прямолінійного методу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) відносяться
матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року й первісна вартість яких менше 2500 грн.
Амортизація по МНМА нараховується у розмірі 100 % вартості таких об’єктів у
першому місяці їх використання.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.
Матеріальні активи, встановлений строк використання яких менший за один рік,
вважаються малоцінними й швидкозношуваними предметами (МШП). Балансова
вартість таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію списується на
відповідні статті витрат.
Оцінку вибуття запасів у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті
запасів у податковому й бухгалтерському обліку здійснюється по методу середньозваженої собівартості .
Дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує імовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та її можливо достовірно визначити.
Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первинною вартістю. Резерв
сумнівних боргів по дебіторській заборгованості на Товаристві створюється за
методом класифікації дебіторської заборгованості.
При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в
момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.
Витрати у звітному періоді визначаються одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони були здійснені.
На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.
Нематеріальні активи

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.
Сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 90 тис. грн.
У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов`язаних
сторін станом на 31.12.2013 р. відсутня.
Резерв сумнівних боргів у звітному періоді Товариством не створювався.
Грошові кошти
Товариство станом на 31 грудня 2013 р. не має залишків грошових коштів.
Інші оборотні активи
Стаття “Інші оборотні активи” балансу на 31.12.2013 р. у Товариства відсутня.
Власний капітал
Власний капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал
та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Протягом звітного періоду змін у розмірі статутного капіталу не відбувалось.
Станом на 31.12.2013р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого позачерговими
загальними зборами учасників, Протокол №2013/02/25 від 25.02.2013р., зареєстрованого 26.02.2013р. №1 224 105 00180 40511. Відповідно до зазначеної редакції
статуту статутний фонд Товариства становить 25 000 000,0 гривень. (двадцять п’ять
мільйонів гривень 00 копійок).
Вклади учасників наведено у Таблиці 3.
№ п/п

Учасник

Частка у
статутному
капіталі, %

Сума внеску
до статутного
капіталу, грн.

1

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАМЕР- ТРЕЙД»

9

2 250 000,0

2

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІЛЬБ-ДНЕПР

91

22 750 000,0

100,0

25 000 000,0

ВСЬОГО:

Договір від 13 лютого 2014 року №
27-2014-А

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту13.02.2014р.; закінчення проведення
аудиту - 26.02.2014р.

О.В. Іонова

Дата складання висновку (звіту): 26 лютого 2014 року

Грошові
кошти

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що
становить 81 тис. грн. За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності
у 2013 році нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2013 р. складає
151 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства на початок періоду становила 25142 тис.
грн., на кінець періоду станом на 31.12.2013р. становить 25223 тис. грн.
Чисті активи протягом 2013 року збільшились на 81 тис. грн..

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Довгострокові фінансові
інвестиції» наведено у Таблиці 1.

Сума, тис.грн.
За собівартістю

Частки і паї
у статутному
капіталі інших
підприємств

За справедливою
вартістю

1

Сума статті „Інші поточні зобов’язання” Товариства станом на 31.12.2013 р.
становить 301 тис. грн. та складається із заборгованості за договором купівлі – продажу цінних паперів.
Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

За амортизованою собівартістю

-

-

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 4.
Показник

Сума доходу в тис.
грн.

У % до підсумку

Сума доходу по
бартерних
контрактах
у тис.грн.

Частка доходу
по бартерних
контрактах зі
зв`язаними
сторонами в %

Дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

523

97,76

-

-

Доход від участі в
капіталі

-

-

-

-

Інші доходи

12

2,24

-

-

Разом:

535

100

-

-

Інші доходи в сумі 12 тис. грн. складаються з сум доходів від продажу цінних
паперів.

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 2.
Фінансова інвестиція

Сума, тис.грн.
За собівартістю

За справедливою
вартістю

За амортизованою собівартістю

Акції

-

23848

-

Інвестиційні
сертифікати

571

Стаття «Інші витрачання» в звіті про рух грошових коштів у Товариства
складає
31 тис. грн. До складу статті „Інші витрачання” за 2013 рік включені
суми розрахунків з підзвітними особами по господарським потребам – 5 тис. грн.,
часткової сплати за путівку – 4 тис. грн. та суми сплачених платежів, пов’язаних з
діяльністю компанії з управління активами – 22 тис.грн.
Видатки з податку на прибуток
Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2013 р. склали
19 тис. грн, які складаються з суми поточного податку на прибуток в сумі 19 тис.
грн. Податок на прибуток визнано витратами згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».
Директор ТОВ «КУА «ФІНГРІН»		
Головний бухгалтер		

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

Порядок
формування
внеску.

Облік фінансових результатів за 2013 рік.

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2013 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 6 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2013 р. складає 87,5 %.
Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній
вартості необоротних активів на 31.12.2013 року відсутня.
					
				
Фінансові інвестиції

Виконавчий директор

ЕМІТ ІНФО

Дебіторська заборгованість.

Поточні зобов’язання

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 8
тис. грн.
У складі нематеріальних активів враховуються ліцензії на впровадження діяльності,
комп’ютерні програми.

Фінансова інвестиці

ЕМІТ ІНФО

Звіт про рух грошових коштів.

Дата і номер договору на проведення аудиту

ТОВ АФ «АленАудит»

ТОВ «КУА «ФІНГРІН»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

www.emitinfo.com

www.emitinfo.com

№4 • 15 березня 2014 р.

Карагодін Д.В.
Ларіна Т.О

ЕМІТ ІНФО

31

ТОВ «ОГМА»

ЕМІТ ІНФО
Підприємство:

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОГМА»

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

за ЄДРПОУ

36857026

Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями

за КОАТУУ

8039100000

Середня кількість працівників: 4

за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

за КВЕД

240
66.19

Стаття

Код
рядка

1

2

Дооцінка (уцінка) необоротніх активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400
2405

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2410

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов`язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355
та 2460)

2445

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічЗа звітний
ний період
період
попереднього
року
3
4

Стаття
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Адреса: 04060, м. Київ, вул. Орловська, буд. №4-6/2 Літера Б
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):
• за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
• за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
АКТИВ
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи:
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття

Стаття

1000
1001
1002
1005

10
16
6

8
17
9

1010

7

6

1011
1012
1015
1020

15
8

15
9

1030

6237

5995

1035

925

925

2

2

1040
1045
1090
1095

7181

1100
1101
1110

1
1

1125

47

6936

1160
1165
1167
1170
1190
1195

1

Інші операційні доходи
Адміністативні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

І. Власний капітал
7000

7000

1410

0

0

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1415

4

Неоплачений капітал

1425

Зареєстрований (пайовий) капітал)

1400

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

ЕМІТ ІНФО

4

324

22

Вилучений капітал

1430

Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення

1495

7328

7026

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2

2

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520
1525

0
0
55

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

1600

2

2

1610

довгостроковими зобов’язаннями
0

0

1

0

106
106

49
49

155

104

7336

7040

2

3

4

2000

165

303

2050

-134

-239

2090
2095

31

64

2190
2195

1420

1595

1200

2120
2130
2150
2180

1801001

Код На початок звіт- На кінець звітрядка
ного періоду
ного періоду
2
3
4

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1136
1155

Пасив

Код за ДКУД

Цільове фінансування

1130
1135

•

1615

4

4

розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

1620

1

1

1621

1

1

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

товари, роботи, послуги

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

-85

-35

-4

-3

0
-58

26
0

1

7

1690

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами
Баланс

1695

6

12

1700
1900

7336

7040

Код за ДКУД

1801003

3

4

1

1

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
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2
2200
2220
2240
2250
2255
2270

-242

2290
2295

-299

2300

-3

27

-10

2305
2350
2355

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2500
2505
2510
2515
2520
2550

1
90
38
7
87
223

57
87
36
7
90
277

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

2415

2450
2455
2460
2465

-302

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

17

Стаття

Код
рядка

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

2600

2610
2615
2650

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3000
3005
3006
3010
3020
3095

149

1

0

3100
3105
3110
3115

-72
-77
-38
-15

-143
-74
-36
-31

3116

-1

-18

3118

-14

-13

3140
3190

-2
-4

0
0

3195

-58

23

3200
3205

17
-302

www.emitinfo.com

Стаття

Код
рядка

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
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
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
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

www.emitinfo.com

4005
4010
4090
4095
4100
4110

Зареєстрований
капітал
3
7000

Капітал у
дооцінках
4

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

307

За аналогічний
період попереднього року

За звітний
період

2605

2

3

4

3215

1

1

1

1

-57
106

24
82

3220
3225
3250
3255
3260
3270
3290
3295

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3305
3340
3345
3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Інші поточні зобов’язання

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
аналогічний
1
Код
За звітний пе- За
період поперерядка
ріод
Дохід від участі в капіталі
днього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий
прибуток
збиток

32

Код На початок звіт- На кінець звітрядка
ного періоду
ного періоду
2
3
4

1300

Баланс

• Форма №1

ЕМІТ ІНФО

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

КОДИ

Територія: м. Київ

ТОВ «ОГМА»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

49

106
1801005

Код за ДКУД
Додатковий Резервний Нерозподілений
прибуток (непокапітал
капітал
критий збиток)
5

6
4

7000

4

7000

4

7
89

Неоплачений
капітал
8

Вилучений
капітал

Всього

9

10
7093

235

235

324
-302

7328
-302

-302
22

-302
7026

4200
4205
4210
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300
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ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО

ТОВ «ОГМА»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки
Розділ I. Інформація про підприємство
1..
Відомості про товариство з обмеженою відповідальністю “ ОГМА ”.
1.1.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”.
1.2.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36857026.
1.3.
Юридична та фактична адреси: 04060, м. Київ, вул. Орловська буд.4-6/2,
Літера Б.
Договір оренди нерухомого майна № 18 від 08.11.2013р. “ Про оренду приміщення
з ТОВ «Сантел-Агро» ( код ЄДРПОУ 36980286).
Розрахунковий рахунок:
•№26005010071166, в Бессарабському від-ні ВАТ «ВТБ-БАНК»  МФО 321767.
1.4.
Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 624119 від 30 грудня
2009р., видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією за №1 074 102 0000 035522.
1.5.
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №286737. Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
1.6.
Основні види діяльності за КВЕД:
66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
.
Підприємство входить до професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв. Органом управління Підприємства є Директор. Структурних підрозділів та філій на Підприємстві станом на 31.12.2013 р. не встановлено.
Служби внутрішнього контролю на Підприємстві станом на 31.12.2013 р. не встановлено.
Відповідальні особи:
Відповідальні особи: Директор – Гайдар Марія Олександрівна.

Товариство приділяє значну увагу мінімізації екологічних ризиків, продовжує вдосконалювати систему екологічного менеджменту. В своїх планах Товариство націлене здійснити реконструкцію обладнання з очищення газів (реконструкція електрофільтрів). З метою виконання директив ЄС передбачено будівництво сіркоочисних
споруд, заплановане до реалізації на етапах реконструкції блоків.

1.7. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації – 4 роки. Підприємство створений на невизначений строк.

- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження
ризику не вживалися.

1.8. Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному,
пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язану з основною діяльністю.
1.9. Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств Підприємства
та набуття підприємством статусу залежного від Підприємства не відбувалось.
1.10. Протягом звітного періоду Підприємство не входило до складу (не ставало
учасником) господарських організацій, які в розумінні ст.ст.118, 120 Господарського
кодексу України визначаються як об’єднання підприємств/господарські об’єднання.
Позачергові загальні збори Підприємства потягом звітного періоду не скликалися
та не проводилися.
Розділ II. Фактори ризику
Підприємство розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку
З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента,
які були попередньо висвітлені в річній інформації:
2.1. Істотні зміни у факторах ризику Підприємства
2.1.1. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи
щодо зниження ризику не вживалися.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
- НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:
Даний фактор є істотним для Підприємства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори. У випадку суттєвого зменшення доходів
від реалізації управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.
- КОНКУРЕНТИ – в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його
операціях та прибутках.
Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Підприємства,
оскільки Підприємство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективної діяльності.
- СОБІВАРТІСТЬ - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Підприємства;
На зростання собівартості впливає зростання цін, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом
оптимізації витрат згідно чинного законодавства України .

2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики:
- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема
зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін
у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:
У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства,
зазначений ризик є значним. Не своєчасна підготовка роз’яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності
суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи
щодо зниження ризику не вживалися.
- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:
Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений
ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:
Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було.
Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:
До таких ризиків відноситься:
- суб’єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та
порушення норм процесуального права.
- зміна судової практики.
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо
зниження ризику не вживалися.
- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Підприємство здійснює
продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно
відносно боргових зобов’язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту
Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові
заходи щодо зниження ризику не вживалися.
2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних
та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

- ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖИТИ термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволів.
На даний час Товариство має ліцензії на провадження основного виду діяльності.
Товариство виконує усі вимоги, які необхідні для продовження ліцензії, вплив цього
фактору на діяльність Товариства незначний.

3.1.
Основними видами діяльності є:
1. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.

- НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ – емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.
На сьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими
ризиками здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топ-менеджментом Товариства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 4осiб. Позаштатних працівникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особа, працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу –3 особи. Фонд оплати працi за рiк
склав 93,7тис.грн. Порiвняно з попереднiм роком фонд оплати праці збiльшився
на 6,7тис.грн. Кадрова програма Підприємства спрямована на забезпечення рiвняк
кваліфікації працівників операцiйним потребам емiтента, проводиться навчання та
підвищення кваліфікації працiвникiв.

- ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Даний фактор не є істотним для Товариства, оскільки Товариство не залучає коштів
в банках України, які мають найкращі показники діяльності.

5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов’язання емітента, які мали місце у
звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов’язань
не приймались.

- НЕЯКІСНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскільки енергогенеруюче обладнання ТЕС
потребує оновлення. Товариство направляє значні кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві. Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної
складової (згідно Наказу міністерства палива та енергетики України від 24.03.2006
№183 та розпорядження КМУ від 08.09.2004р №648-р) та за рахунок власних коштів.
У майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу з технічного переозброєння виробництва та впровадження сучасних технологій.
Даний фактор не є істотним для Товариства
- ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ - ризики, пов’язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних
органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
Даний фактор не є істотним для Товариства
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Розділ ІV. Інформація про працівників емітента

Розділ V. Інформація про облікову політику
У 2013 році Підприємство складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це
означає, що звітність Підприємство в 2013 році складається на основі МСФЗ. Однак,
ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не
всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за
порівняльний період.
Перша фінансова звітність Підприємство за МСФЗ буде складатись за звітний період
2014 року.
За 2013 р. товариство складає попередню фінансову звітність за МСФЗ. При складанні попереднього звіту за МСФЗ за 2013 р. не дотримуються деякі вимоги МСФЗ
1, МСБО 1 і МСБО 34.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013. р на основі МСФЗ, будуть
використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за
МСФЗ за звітний період 2014 року.
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Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з
2013 року Підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 01.12.2011 р., Підприємство обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р.
Основнi допущення – принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв відзнецiнення. На дату переходу до
МСФЗ Підприємство використало справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З
цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартість об’єктiв основних засобiв
станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як
сума, на яку актив можна було б обмiняти в операціях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiдодноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартість активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою
вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне призначення,
не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є
предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний
метод амортизованої вартості заміщення.
Відповідно МСБО 38 , критерієм признання нематеріального активу є:
•
ідентифікованість;
•
контроль (Підприємство отримає дохід, а не треті особи);
•
принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість
об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна
вартість активу – це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби
даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності
даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який
забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним
строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет
знецінювання на кожну звітну дату.
При трансформації фінансової звітності об’єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені
до статті «Необоротні активи для продажі». Необоротні активи та групи вибуття для
продажу обліковуються по найменшій вартості – балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації,
повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо
вірогідним. Діяльність, що припиняється – це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане
виключно з ціллю перепродажу.
Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям:
•
перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво);
•
утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності
(товари);
•
принесуть в майбутньому економічні вигоди;
•
будуть використаний для господарської діяльності протягом 1 року;
•
можуть бути оцінені;     
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів
до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з
базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів.
Фінансові активи представлені дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного
визнання.
Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Короткострокова дебіторська заборгованість, на
яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю.
Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і
складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 10% -> 5
місяців, 50%- > 7 місяців, 100%- більш року.
Капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до
31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в
складі додаткового капіталу.
Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно
буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку
зобов’язання. І відповідно МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання
та непередбачені активи» створені непередбачені зобов’язання відображаються у
розділі II пасиву балансу»3абезпечення наступних витрат і платежів» по статті «Інші
забезпечення». До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі (податки, гарантійні зобов’язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати
за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у
примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,є незначною.
Підприємство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної
системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати
в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, на Підприємстві не існує програм додаткових виплат при
виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових
нарахувань.
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Дохід ТОВ – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал
зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18).
Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої
в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції.
Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
•
Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
•
Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
•
Сума доходів може бути достовірно визначена.
•
Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть
отримані підприємством.
•
Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість,
притаманну фінансової звітності, яка складається в 2013 році.
У 2013 році ТОВ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що
річна фінансова звітність ТОВ за 2013р. складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, тому що вона відповідає не всім
вимогам міжнародних стандартів. При складанні попереднього звіту за МСФЗ за
2013р. не дотримуються деякі вимоги МСФЗ 1, МСБУ 1 і МСБО 34.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013р. на основі МСФЗ, будуть
використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за
МСФЗ за звітний період 2014 року.
Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
з 2013 року Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Товариство обирає датою переходу на МСФЗ з
01.01.2013 р.
Розділ VІ. Примітки до звітів
Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки
включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій,
низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення
цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні
для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з
більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
Крім того, Притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України,
який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України.
Відповідно до Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» - Фінансова звітність підприємства формується
з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного
періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей),
повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою
(операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій
підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці) та ЗУ
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. Фінансова
звітність товариства формується з дотриманням принципів підготовки фінансової
звітності і відповідності п.18 ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів у відповідності до “Порядку представлення фінансової звітності ”, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. №419.
Узгодження статей звіту про фінансовий стан.
(А) Нематеріальні активи
Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:
*Вплив приведення до справедливої вартості нематеріальних активів в МСФЗ на
суму 1,4 тисяч гривень з огляду відображення їх у Нерозподіленому прибутку за
2012р.
*Вплив операції з коригування амортизації нематеріальних активів у сумі 0,3 тисяч
гривень з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р..
(Б) Основні засоби
Основні різниці між балансовою вартістю основних засобів за П (с) БО та відповідним МСФЗ балансом включають:
*Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів в МСФЗ на суму 3,4
тисяч гривень з огляду відображення їх у Нерозподіленому прибутку за 2012р.
*Вплив операції з коригування амортизації основних засобів у сумі 1,7 тисяч гривень з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
(В) Довгострокові фінансові інвестиції.
Основні різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за
П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включають:
•
Вплив оцінки довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в
капіталі відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2012р. на суму
236,6 тис. грн. з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
•
Вплив оцінки довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в
капіталі відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2013р. на суму
(-241,8) тис. грн. з огляду відображення їх у Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) за 2013р.
(Г) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Основні різниці між балансовою вартістю дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з П (с) БО та відповідним МСФЗ балансом включають:
* Приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості –
нарахування резерву в сумі 8,2 тисяч гривень донарахування резерву за звітний
період з огляду відображення їх у Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2013р.
* Приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості –
нарахування резерву в сумі 1 тисяч гривень нарахування резерву за попередній
період з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
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(Е) Статутний капітал
Застосування МСБУ 29 вплив гіперінфляції до статутного капіталу не відбувалося.
(Ж) Непокритий збиток
Основні різниці між балансовою вартістю непокритих збитків та відповідним МСФЗ
балансом включають:
*Вплив приведення до справедливої вартості нематеріальних активів в МСФЗ на
суму 1,4 тисяч гривень з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
*Вплив операції з коригування амортизації нематеріальних активів у сумі 0,3 тисяч
гривень з огляду відображення їх у Нерозподіленому прибутку за 2012р..
*Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів в МСФЗ на суму 3,4
тисяч гривень з огляду відображення їх у Нерозподіленому прибутку за 2012р.
*Вплив операції з коригування амортизації основних засобів у сумі 1,7 тисяч гривень з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
•Вплив оцінки довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі  
відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2012р. на суму 236,6
тис. грн. з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
•Вплив оцінки довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі  
відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2013р. на суму (-241,8)
тис. грн. з огляду відображення їх у Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2013р.
* Приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості –
нарахування резерву в сумі 8,2 тисяч гривень донарахування резерву за звітний
період з огляду відображення їх у Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2013р.
* Приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості –
нарахування резерву в сумі 1 тисяч гривень нарахування резерву за попередній
період з огляду відображення їх у непокритому збитку за 2012р.
* Вплив нарахування короткострокового резерву щодо забезпечення виплат відпусток в та короткострокового резерву щодо нарахування єдиного соціального
внеску на виплати для забезпечення виплат відпусток сумі 2 тисячі гривень за попередній період.
* Вплив нарахування короткострокового резерву щодо забезпечення виплат відпусток в та короткострокового резерву щодо нарахування єдиного соціального
внеску на виплати для забезпечення виплат відпусток сумі 5 тисячі гривень за звітній період..
(З) Поточні забезпечення
Основні різниці між балансовою вартістю забезпечення виплат персоналу та відповідним МСФЗ балансом включаю
* Вплив нарахування короткострокового резерву щодо забезпечення виплат відпусток в та короткострокового резерву щодо нарахування єдиного соціального
внеску на виплати для забезпечення виплат відпусток сумі 2 тисячі гривень за попередній період.
* Вплив нарахування короткострокового резерву щодо забезпечення виплат відпусток в сумі 3,5 тисячі гривень та короткострокового резерву щодо нарахування
єдиного соціального внеску на виплати для забезпечення виплат відпусток сумі 1,3
тисячі гривень за звітній період.
Звіт про звіряння (узгодження) Власного капіталу
Станом на 01.01.2013р. (тис.грн.)
Власний Капітал за ПСБО

7095

Нарахування резервів сумнівних боргів

зменшення

Дооцінка фінансових інвестицій, немат.активів

збільшення

Власний Капітал за МСФЗ

7
240
7328

Станом на 31.12.2013р. (тис.грн.)
Власний Капітал за ПСБО
Нарахування резервів відпусток, ЄСВ,
сумнівних боргів; оцінка фінансових інвестицій

7281
зменшення

255

збільшення
Власний Капітал за МСФЗ

7026

Узгодження загального сукупного прибутку
(А) Адміністративні витрати
Основні різниці між рядком адміністративні витрати за П (с) БО та відповідним рядком за МСФЗ включають:
* Приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості –
нарахування резерву в сумі 8,2 тисяч гривень.
* Вплив нарахування короткострокового резерву щодо забезпечення виплат відпусток в сумі 3,5 тисячі гривень та короткострокового резерву щодо нарахування
єдиного соціального внеску на виплати для забезпечення виплат відпусток сумі 1,3
тисячі гривень за звітній період.
(Б) Втрати від участі в капіталі
Основні різниці між рядком Втрати від участі в капіталі за П (с) БО та відповідним
рядком за МСФЗ включають:
Вплив оцінки довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2013р. на суму (-241,8)
тис. грн. з огляду відображення їх у Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2013р.
(В) Відстрочений податок
Різниця з витратами з податку на прибуток за П (с) БО включає, переважно, загальний вплив усіх вище перерахованих різниць.
(Г) Інший сукупний прибуток
Впливу коригування та Іншого сукупного прибутку не було.
Тому, Загальний сукупний прибуток за рік складається з Чистого загального прибутку.
Звіт про звіряння (узгодження) загального сукупного прибутку
Станом на 31.12.2013р. (тис.грн.)
Чистий прибуток (-збиток) за ПСБО
Нарахування резервів відпусток, ЄСВ,
сумнівних боргів; оцінка фінансових інвестицій

- 47
зменшення

255

збільшення
Чистий прибуток за МСФЗ
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Узгодження статей про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів на Товаристві, відповідно до вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, складається прямим методом.
Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» немає.
Керівник Гайдар М.О.

Головний бухгалтер Гайдар М.О.

АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)
незалежної аудиторської фірми
ТОВ “ЮВМ – аудит”
щодо фінансової звітності
товариства з обмеженою відповідальністю “ ОГМА ”
станом на 31грудня 2013р.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
Загальним зборам Учасників Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
36857026.
Юридична та фактична адреси: Україна, 04060, м. Київ, вул. Орловська, буд. № 4-6/2
Літера Б.
Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 624119 від 30 грудня 2009р., видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією за №1
074 102 0000 035522.
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства
з обмеженою відповідальністю “ОГМА ” (надалі Товариство). Аудит було здійснено
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку
при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
29.09.2011 № 1360. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:
1.Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р, валюта якого складає
7 040,0 тис.грн.
2.Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)., з збитком - 302,0 тис.
грн.
3.Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.;
4. Звіту про власний капітал за 2013р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює
вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у п.4 Облікова політика Звіту про перевірку фінансової звітності ТОВ, концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка
буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014
року.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в п.4 Облікова політика Звіту про перевірку фінансової звітності ТОВ. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої 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 використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
У 2013 році ТОВ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідної МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період.
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2013 р. та за рік, що
закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в п.4 Облікова політика
Звіту про перевірку фінансової звітності ТОВ, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними,
та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом
на 31.12.2014 року.
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Ми звертаємо увагу на Звіт про звіряння (узгодження) Власного капіталу та Загального сукупного прибутку та Приміток до фінансової звітності, які пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2013 р. та попередню
фінансову звітність за 2013 рік під час складання балансу першого повного пакету
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Також звертаємо увагу на те, що
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти
про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні
примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається
МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства,
результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.
Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Активи і зобов’язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум
12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені
аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення дiяльностi
у звітному році, а саме на полiтичнi та економiчнi зміни в Україні, які впливали та
можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Річна фінансова звiтнiсть відображає
поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення
дiяльностi на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які
могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість
зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує
Товариству платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання.
Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. 4 ст. ст.
144 “Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України дотримуються.
Попередню фінансову звітність ТОВ було складено в процесі зміни концептуальної
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства
може бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ –
аудит”.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від
26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р.
Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від
22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості,
створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг.
Свідоцтво № 98 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане
НКЦПФР України. Серія та № Свідоцтва: П 000098. Строк дії Свідоцтва: з 25.04.2013р.
до 23.12.2015р.
Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.
р/р № 26004271769 КРД «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 322904, код 20587317.
Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А № 004416
рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р.
та №207/2 від 29.10.2009р.
Аудитор				Холод В.І.
Сертифікат серії А № 003202 від 25.09.2011р.
Директор аудиторської фірми 				
Кузуб М.В.
“ Ю В М - а у д и т“
Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ
Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР
Дата видачі аудиторського висновку
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ЗВІТ
ПРО ПЕРЕВІРКУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальністю “ ОГМА ”
за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
Зміст
1 Замовлення та його виконання				

ЕМІТ ІНФО

5 Ведення бухгалтерського обліку
					
6 Фінансова звітність					
6.1 Роз’яснення до Балансу
A. Оборотні активи
В. Оборотні активи
л

С. Власний капіта
D. Заборгованість
6.2 Дії, що виникли після дати Балансу

7 Операції з пов’язаними сторонами
			
8 Непередбачені зобов’язання
9 Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
9 Заключення
							
10 Додатки
1 Замовлення та його виконання
Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36857026.
Юридична та фактична адреси: Україна, 04060, м. Київ, вул. Орловська, буд.
№ 4-6/2 Літера Б.
Завдання аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ - аудит” на проведення аудиту відповідно договору за № 2-02 від 25.12.2013р. Місце проведення аудиту: м. Київ,
вул. Орловська, буд. № 4-6/2 Літера Б.
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ
“ЮВМ – аудит”.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України №
158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від
23.12.2010р.
Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ
від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли
зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.
Свідоцтво № 98 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
видане НКЦПФР України. Серія та № Свідоцтва: П 000098. Строк дії Свідоцтва:
з 25.04.2013р. до 23.12.2015р.
Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 57450-28.
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.
р/р № 26004271769 КРД «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 322904, код
20587317.
Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А №
004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140
від 29.10.2004р. та №207/2 від 29.10.2009р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001225 від 30.05.2006р. видане
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження № 5826 від 30 червня 2006р. та № 1011 від 24 грудня 2009р. термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2014р
.
Сертифікат № 3394 виданий Центром підготовки і перепідготовки кадрів та
інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності.
2 Інформація про Товариство

Відомості про товариство з обмеженою відповідальністю “ ОГМА ”.
2.1.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”.
2.2.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36857026.
2.3.
Юридична та фактична адреси: м. Київ, вул. Орловська, буд. №
2 Інформація про підприємство					
4-6/2 Літера Б
3 Операційне середовище, ризики та економічні умови		
.
Операційне середовище 					
Юридична та фактична адреси: 04060, м. Київ, вул. Орловська буд.4-6/2, ЛіВалютний ризик 						
тера Б.
Концентрація кредитного ризику 					
Договір оренди нерухомого майна № 18 від 08.11.2013р. “ Про оренду приСтратегія управління фінансовим ризиком 			
міщення з ТОВ «Сантел-Агро» ( код ЄДРПОУ 36980286).
Заява про відповідність
					
Розрахунковий рахунок:
4 Облікова політика							
№26005010071166, в Бесарабському від-ні ВАТ «ВТБ-БАНК» МФО 321767.
Основа складання						
Використання оцінок 						
2.4.
Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 624119 від 30
Операції в іноземній валюті 					
грудня 2009р., видане Шевченківською районною у місті Києві державною
Нематеріальні активи 						
адміністрацією за №1 074 102 0000 035522.
Основні засоби 						
Грошові кошти 						
2.5.
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №286737. Професійна діяльність на
Дебіторська заборгованість					
фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозиЗапаси 							
тарної установи.
Процентні кредити та позики 					
Витрати на позики 						
2.6.
Основні види діяльності за КВЕД:
Непередбачені активи та непередбачені зобов’язання 		
66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхуванВизнання доходів та витрат 					
ня та пенсійного забезпечення
Податок на прибуток 						
.
Внески до Державного пенсійного фонду
Середня кількість працівників: 4 чол.
			
Відповідальні особи: Директор – Гайдар Марія Олександрівна.
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3 Операційне середовище, ризики та економічні умови

4 Облікова політика

Операційне середовище
Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки
включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій,
низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення
цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні
для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з
більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
Крім того, на операційне середовище та ризики значно вплинули зміни в податковому законодавстві, викликані при прийнятті Податкового Кодекс.
Крім того, Притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України,
який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України.

У 2013 році ТОВ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що
звітність ТОВ в 2013 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період.
Перша фінансова звітність ТОВ за МСФЗ буде складатись за звітний період 2014
року.

Стратегія управління фінансовим ризиком
Підприємство може наражатись на фінансові ризики у зв’язку зі зміною цін на певні
види послуг. Підприємство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Підприємство переглядає перспективи щодо цін регулярно
в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.
Заява про відповідність
Фінансова звітність Товариства представлена в тисячах гривень. Операції Товариства вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі
операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про
аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів,
прийнятих в якості Національних стан¬дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»
.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу¬ють
суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих
прин¬ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених
управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази»,
що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У
процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм
характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою
аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки.
Під час пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалося шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали 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 використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань станом
на 31 грудня 2013 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні
.Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання
аудиторо¬ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова
звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою
фінансової звітності.
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську
діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення
Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в
Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підгото¬вки аудиторських висновків, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондово¬го ринку від 29 вересня
2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №
1358/20096.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для
підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством
Фінансів України.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування
сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки.
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За 2013р. товариство складає попередню фінансову звітність за МСФЗ. При складанні попереднього звіту за МСФЗ за 2013р. не дотримуються деякі вимоги МСФЗ
1, МСБО 1 і МСБО 34.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013р на основі МСФЗ, будуть
використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за
МСФЗ за звітний період 2014 року.
Основнi допущення – принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу
до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З
цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартість об’єктiв основних засобiв
станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як
сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою
вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне призначення,
не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є
предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний
метод амортизованої вартості заміщення.
Відповідно МСБО 38 , критерієм признання нематеріального активу є:
•
ідентифікованість;
•
контроль (ТОВ отримає дохід, а не треті особи);
•
принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість
об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна
вартість активу – це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби
даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності
даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який
забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва
.
Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним
строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет
знецінювання на кожну звітну дату.
При трансформації фінансової звітності об’єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені
до статті «Необоротні активи для продажі». Необоротні активи та групи вибуття для
продажу обліковуються по найменшій вартості – балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації,
повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо
вірогідним. Діяльність, що припиняється – це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане
виключно з ціллю перепродажу.
Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям:
•
перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво);
•
утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності
(товари);
•
принесуть в майбутньому економічні вигоди;
•
будуть використаний для господарської діяльності протягом 1 року;
•
можуть бути оцінені;     
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів
до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з
базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів.
Фінансові активи представлені дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного
визнання.
Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Короткострокова дебіторська заборгованість, на
яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю.
Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і
складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 10% -> 5
місяців, 50%- > 7 місяців, 100%- більш року.
Капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до
31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в
складі додаткового капіталу.
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ТОВ «ОГМА»

Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно
буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку
зобов’язання. І відповідно МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання
та непередбачені активи» створені непередбачені зобов’язання відображаються у
розділі II пасиву балансу»3абезпечення наступних витрат і платежів» по статті «Інші
забезпечення». До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі (податки, гарантійні зобов’язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати
за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у
примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,є незначною.
Підприємство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної
системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати
в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, на Підприємстві не існує програм додаткових виплат при
виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових
нарахувань.
Дохід ТОВ – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал
зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18).
Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої
в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції.
Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
•
Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
•
Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
•
Сума доходів може бути достовірно визначена.
•
Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть
отримані підприємством.
•
Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість,
притаманну фінансової звітності, яка складається в 2013 році.
У 2013 році ТОВ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що
річна фінансова звітність ТОВ за 2013р. складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, тому що вона відповідає не всім
вимогам міжнародних стандартів. При складанні попереднього звіту за МСФЗ за
2013р. не дотримуються деякі вимоги МСФЗ 1, МСБУ 1 і МСБО 34.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013р. на основі МСФЗ, будуть
використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за
МСФЗ за звітний період 2014 року.
Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
з 2013 року Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Товариство обирає датою переходу на МСФЗ з
01.01.2013 р.
5 Ведення бухгалтерського обліку
Підприємство самостійно визначає свою облікову політику. Облікова політика Підприємства оформлена документально згідно наказу “Про облікову політику”.
Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі
яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих
до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського
обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.
Інвентаризація основних засобів та запасів проводилася, за період, що підлягав
перевірці. Інвентаризація зобов’язань не проводилася, за період, що підлягав перевірці.
Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого
законодавством періоду.
Обсяг аудиторської перевірки
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону
України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА
705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми
й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази»,
що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У
процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм
характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою
аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки.
Під час пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалося шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
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Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали 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 використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань станом
на 31 грудня 2012 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в
усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової
звітності.
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську
діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення
Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в
Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня
2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №
1358/20096.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для
підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством
Фінансів України.
Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий
матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом
Товариства: оцінка основних засобів, товарів, МШП.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування
сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки.
Розкриття інформації наведено в тис. грн
6 Фінансова звітність
6.1 Роз’яснення до Балансу
А. Основні засоби
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт
основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація
та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».
Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2013 р., складала
15тис. грн. Знос станом на 31.12.2013р. складає 9тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. становить 6 тис. грн.
При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено.
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50
років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних
засобів. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та
оцінені за вартістю придбання.
Нематеріальні активи
Первинна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р., складала 17 тис.
грн. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р. складає 9 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р.
становить 8 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції, становили на початок року – 6926 тис. грн. При
трансформації звітності був зроблений розрахунок фінансових інвестицій, за методом участі в капіталі інших підприємств, і станом на 01.01.2013р Довгострокові
фінансові інвестиції становили -7162тис.грн, а станом на 31.12.2013р. - 6920тис. грн
В. Оборотні активи
Виробничі запаси
Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в
відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО
2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою
не виявлено.
Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод
собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх
використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн.
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20
«Виробничі запаси».
Виробничі запаси станом на 31.12.2012 року складають 1тис. грн., станом на
31.12.2013р - відсутні.

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

ЕМІТ ІНФО

39

ТОВ «ОГМА»

ЕМІТ ІНФО
Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. складає 55 тис.грн. (первісна
вартість - 64 тис. грн., резерв сумнівних боргів 9 тис.грн.).
Інвентаризація заборгованостей Товариства за 2013 рік проведена не в повному обсязі. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним
чином.
Грошові кошти
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від
19.02.2001р.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого
законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в
хронологічному порядку.
Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштів в національній валюті становить 49 тис. грн.
С. Власний капітал
Згідно Статуту ТОВ затвердженого рішенням загальних зборів Учасників протокол
№4 від 06.08.2010р. та зареєстрованим Шевченківською районною у місті Києві
державною адміністрацією від 11.08.2010р. за №1 074 105 0003 035522 Статутний
капітал становить 7000,00тис.грн.
Станом на 31.12.2013р. Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного
фонду. Облік Статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку №40 “Статутний
капітал ”. Змін, протягом року, в Статутному капіталі Товариства, не було. Залишки
по рахунку відповідають даним Оборотно-сальдової відомості (1С:) та Статутному
капіталу, зафіксованому в Установчих документах.
Склад учасників та розмір їх в внесків
у статутному капіталі Товариства
станом на 31 грудня 2013р.,
грн.
№
н/п

Засновник

Дані про Засновника

сума, грн

1

Мельниченко
Ірина Олександрівна

Паспорт ВА №916776 виданий
Ворошиловським РВ УМВС
України в м.Донецьку від
01.09.1997р., ідентифікаційний
№ 2252200669

6930000.00

2

Гетманцев
Данило Олександрових

Паспорт МЕ № 126126 виданий Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києві 04.09.2002 р.

РАЗОМ

%
Стат.Ф

99,00

70000,00

1,00

7000000.00

100.00

Структура внесків (сплати) до статутного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю “ОГМА”
Сума, грн.

%

Вид внеску

7 0000 000,00

100

Грошові кошти

7 000 000,00

100,0

РАЗОМ

Проведений аудит дає нам право підтвердити адекватність визначення і формування величини Статутного капіталу у розмірі 7 000,0тис.грн. та його 100% сплати за
рахунок внесків Засновників, його структури за переліченим вище призначення, так
і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1).
До складу власного капіталу Товариства, крім статутного капіталу, відносяться також:
	
Резервний капітал -4тис.грн.
	
Нерозподілений прибуток, що складається із нерозподіленого прибутку минулого року (з урахуванням проведеної трансформації фінансової звітності) ,
збитку звітного року (з урахуванням проведеної трансформації фінансової звітності)
становить 22тис.грн.
Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та достовірність відображення власного капіталу у відповідних статтях Балансу (Звіту про фінансовий
стан) станом на 31.12.2013року.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

6.2 Дії, що виникли після дати Балансу
За період з 01.01.2014 р. по 10.02.2014 р. не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків
вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі ТОВ за звітний період: змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств та набуття підприємством статусу залежного не відбувалось.
Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних
та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо
7 Непередбачені зобов’язання
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх
інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів
державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на
певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки
були нараховані або сплачені.
Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого
травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду – не було.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому
зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за
якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі,
якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство
змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може
вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а
також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та
нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики
з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а
також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
товариства з обмеженою відповідальністю“ ОГМА ”
станом на 31грудня 2012р.
Розкриття інформації
Рішення , які протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський
стан Товариства, в тому числі про 1) : утворення, припинення його філій, представництв; зменшення чи збільшення статутного капіталу не приймалися; Справи
про банкрутство Товариства не порушувалися; Відповідно до Закону України «Про
іпотечні облігації» ( 3273-15) Товариство іпотечних облігацій не випускало;
Інша допоміжна інформація.
•Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. 4 ст. ст.
144 “Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України дотримуються.
Показник \ рік

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

7000

7000

7000

7000

Вартість чистих активів, тис.грн.

1002,7

7076,6

7328,0

7026,0

Різниця між розрахунковою вартістю
чистих активів і статутним капіталом,
тис.грн.

-5997,3

76,6

328,0

26,0

-

73,9

17,1

-302

E. Довгострокові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання – 2,0тис.грн.
.
F. Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2013р. складає: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1тис. грн.

Статутний капітал, тис.грн.

Забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2013 р. складають 7тис.грн.
Інформація про поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги,
інші поточні зобов’язання для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку
не відображається в зв’язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства.

Чистий прибуток, тис.грн.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів.
Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними
особами.
Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає, прийнятій на Товаристві політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах
зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та
відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.
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•Ідентифікації  та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства.
.

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

www.emitinfo.com

ТОВ «ОГМА»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури.
Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння,
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності
та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику,
цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності
Товариства за 2013 рік внаслідок шахрайства.
У 2013 році ТОВ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що
звітність ТОВ в 2013 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період.
Перша фінансова звітність ТОВ за МСФЗ буде складатись за звітний період 2014
року.
За 2013 р. товариство складає попередню фінансову звітність за МСФЗ. При складанні попереднього звіту за МСФЗ за 2013 р. не дотримуються деякі вимоги МСФЗ
1, МСБО 1 і МСБО 34.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013р на основі МСФЗ, будуть
використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за
МСФЗ за звітний період 2014 року.
Звіт про звіряння (узгодження) Власного капіталу
Станом на 01.01.2013р. (тис.грн.)
Власний Капітал за ПСБО

7095

Нарахування резервів сумнівних боргів

зменшення

7

Дооцінка фінансових інвестицій, немат.активів

збільшення

240

Власний Капітал за МСФЗ

7328

Станом на 31.12.2013р. (тис.грн.)
Власний Капітал за ПСБО
Нарахування резервів відпусток, ЄСВ, -сумнівних
боргів; оцінка фінансових інвестицій

7281
зменшення

255

збільшення
Власний Капітал за МСФЗ

7026

Звіт про звіряння (узгодження) загального сукупного прибутку
Станом на 31.12.2013р. (тис.грн.)
Чистий прибуток (-збиток) за ПСБО

- 47

Нарахування резервів відпусток, ЄСВ, сумнівних
боргів; оцінка фінансових інвестицій

зменшення

255

-

збільшення

-

Чистий прибуток за МСФЗ

- 302

Аналіз та оцінка фінансових показників.
Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність
Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових
коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості
Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення
розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 8,0
Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої
зобов’язання перед усіма кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів
Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт вищий за
оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства
на кінець періоду становить 8,0.
Це свідчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на
свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити
вимоги кредиторів .
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів
та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.
Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за
даними балансу Товариства на кінець року становить 3,77.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ
На підставі проведеної перевірки фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”, що знаходиться: м. Київ, вул. Орловська, буд. № 4-6/2 Літера
Б, можна зробити наступні заключення:
У 2013 році Товариство з обмеженою відповідальністю “ОГМА ”складає попередню
фінансову звітність по МСФО. Це означає, що звітність ТОВ в 2013 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ,
так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить
порівняльну інформацію за порівняльний період, дані, представлені у фінансовій
звітності, відповідають сальдо і оборотам в регістрах бухгалтерського обліку. Крім
того, відповідно до спільного п.6 листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 01.12.2011 р.
№12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ТОВ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2013 р. та подає балансові звіти лише на 01.01.2013р. та
31.12.2013р., а порівняльна інформація про прибутки та збитки за 2012р. не наводилася, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1.
Привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує
невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у
свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих
умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що
могли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми
були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Товариства
з обмеженою відповідальністю “ОГМА” справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності загального призначення. Попередню фінансову звітність Товариства з обмеженою
відповідальністю було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю може бути не прийнятною для інших цілей.
Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. 4 ст. ст.
144 “Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України дотримуються.
Активи і зобов’язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум
12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені
аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi
у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та
можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Річна фінансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення
дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi
могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість
зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує
Товариству платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання.
Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.
Додатки, підписані аудитором:
1.
Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р,
валюта якого складає 7 040,0 тис.грн.
2.
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)., зі збитком 302,0 тис.грн.
3.
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.;
4.
Звіту про власний капітал за 2013р
Інші елементи.
Основні відомості про аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ –
аудит”.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від
26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р.
Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від
22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості,
створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг.
Свідоцтво № 98 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане
НКЦПФР України. Серія та № Свідоцтва: П 000098. Строк дії Свідоцтва: з 25.04.2013р.
до 23.12.2015р.
Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.
р/р № 26004271769 КРД «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 322904, код 20587317.
Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А № 004416
рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р.
та №207/2 від 29.10.2009р.
Завдання аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ - аудит” на проведення аудиту відповідно
договору за № 2-02 від 25.12.2013р. Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Орловська, буд. № 4-6/2 Літера Б.
Перевірку розпочато 14.01.2014р., перевірку закінчено 07.02.2014р.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу
в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника
на кінець року становить 1,0. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою
діяльність, за рахунок власного капіталу .

Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов’язань за період з 01 січня 2013р. по 31 грудня 2013р.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства
від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду значно нижчі за
оптимальне значення – це свідчить про не залежність Товариства від залучених
коштів.

Аудитор				Холод В.І.
Сертифікат серії А № 003202 від 25.09.2011р.

За результатами діяльності Підприємство отримало збиток в розмірі 302,0тис.грн.
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Директор аудиторської фірми 		
Кузуб М.В.
“ Ю В М - а у д и т“
Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ
Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «Західно-Донбаська фінансова компанія»

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

за ЄДРПОУ

35684331

за КОАТУУ

1212400000

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності: інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників: 2
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 51400, Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Леніна, буд.75
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):
• за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
Код На початок звіт- На кінець звітрядка
ного періоду
ного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
16
13
первісна вартість
1001
18
18
накопичена амортизація
1002
2
5
Незавершені капітальні інвестиції
1005

• Форма №1

АКТИВ

Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи:
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття
Баланс

1010

25

22

1011
1012
1015
1020

25

25
3

•
Пасив

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

ЕМІТ ІНФО

1420
1425

3300

1
Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

-141

-155

-158

-158

І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1595

Праці

1135

3
1

3
1

1136
1140

11

15

1155

2949

2937

1160
1165
1170
1190
1195
1300

1600

Витрачання на надання позик
Інші витрачання

1610

довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання

1615
1620

1645
1660
1665
1690

5

5

5

3006

2992

1621
1625
1630

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

3006

2992

Баланс

1900
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2290
2295

Код за ДКУД

1801003

3

4

-14

-13

-14

-13

2305
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За аналогічний
період попереднього року

2500
2505
2510
2515
2520
2550

5
2
6
5
18

5
2
6
4
17

2605
2610
2615
2650

Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

необоротних активів

3260
3270
3290

дивідендів

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3295

16

Надходження від:
Власного капіталу

3300

-4
-5
-2

Отримання позик
Інші надходження

3305
3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик
Інші платежі

3350
3355
3390

3195

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

3400
3405

необоротних активів

3205

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Сплату дивідендів

-5

3200
3215

За аналогічний
період попереднього року

2600

2
3220
3225
3250

Інші платежі

-302

За звітний
період

Код за ДКУД

1

Виплати за деривативами

5

2300

2350
2355

За аналогічний
період попереднього року

Надходження від деривативів

Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
Надходження від отриманих:
відсотків

1700

2
2200
2220
2240
2250
2255
2270

-13

Витрачання на оплату:

Зобов`язань з податків і зборів

2957

1200

Інші надходження

Відрахувань на соціальні заходи

2965

За звітний
період

-3
-4
-2

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1130

Код
рядка

3100
3105
3110
3115
3155
3190

Товарів (робіт, послуг)

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

-14

300
11

1525

1125

2465

3055
3095

Цільове фінансування

1

2460

Надходження від повернення позик

1515
1520

1

2455

3035

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення

1100
1110

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

2450

Надходження від боржників (штрафи,
пені)

1040

35

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

2415

Цільового фінансування

Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість

1500

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

3000
3005
3006
3010

1510

41

2405

Стаття

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

Довгострокові кредити банків

2987

За аналогічний
період попереднього року
4

2400

3300

1035

1045
1090
1095

3

2445

1430
1495

1030

2

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

Стаття

3001

За звітний
період

2410
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ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код
рядка

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
1
Код
За
звітний
пеСтаття
період попереДохід від участі в капіталі
рядка
ріод
днього року
Інші фінансові доходи
1
2
3
4
Інші доходи
Чистий дохід від реалізації продукФінансові витрати
ції (товарів, робіт, послуг)
2000
4
4
Втрати від участі в капіталі
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
2050
Інші витрати
Валовий
Фінансовий результат до оподатприбуток
2090
4
4
кування:
збиток
2095
прибуток
Інші операційні доходи
2120
збиток
Адміністативні витрати
2130
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ТОВ «Західно-Донбаська фінансова компанія»

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДНО – ДОНБАСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДНО – ДОНБАСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі по тексту - «Компанія») зареєстровано 29 лютого 2008
року.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДНО
– ДОНБАСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ: 35684331.
Місце знаходження Компанії: : 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул.
Леніна, будинок 75.
Компанія була створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю зi
статутним капіталом 3300 тис.грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська фінансова
компанія» має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Свідоцтво видане
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 17.04.2008р. №523, реєстраційний
номер 13102182, серія та номер свідоцтва ФК №199, дата видачі 17.04.2008р., код
фінансової установи 13.
Метою дiяльностi Компанії є отримання прибутку. Основними видами діяльності
відповідно до установчих документів є:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- фінансовий лізинг;
- надання гарантій;
- надання поручительств;
- факторинг.
2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на
бізнес Компанії впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні
властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази,
відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база
в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж
схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні.
Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих
реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що
вживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу.
У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни з
метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.
У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Компанії не може передбачити всі тенденції, які можуть галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть
надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Компанії.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництво Компанії на
те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовий
стан Компанії. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх
факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни.
Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
3. ПЕРЕХІД НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИ ПЕРШОМУ ЗАСТОСУВАННІ
Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по
тексту – МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм
відповідає.
Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня
(надалі по тексту – гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою
Компанії. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку
Компанії.
Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового
знаку.
Первісне застосування МСФЗ. Річна звітність Компанії за рік, що закінчиться 31
грудня 2014 року буде першою річною фінансовою звітністю, яка буде відповідати
вимогам МСФЗ. Ведення бухгалтерського обліку в Компанії здійснювалось за національними стандартами, а дана фінансова інформація за МСФЗ була підготовлена
шляхом трансформації. При підготовці цієї фінансової інформації Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 1«Перше застосування МСФЗ».
Датою переходу Компанії на МСФЗ є 1 січня 2013 року. За деякими винятками,
МСФЗ (IFRS) 1«Перше застосування МСФЗ» вимагає ретроспективного застосування
редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2013 року, при підготовці вхідного
балансу по МСФЗ на 1 січня 2013 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ. При підготовці цієї попередньої фінансової інформації
Компанія застосувала тільки обов’язкові винятки.
4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності.
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх
звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.
4.1.Доходи і витрати
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної
фінансово- господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих
знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного
виконання наступних умов:
- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності, переходять до Компанії до покупця (замовника);
- Компанія не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка
зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надійно оцінена;
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- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією;
- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути
надійно оцінені.
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються
за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи
(витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання)
робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є
відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які
здійснюються з метою отримання таких доходів.
До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним
депозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний
дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх
фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних
фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка.
Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових
коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або,
якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов’язання. Процентний дохід включається до складу доходів від
фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.
До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових
інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами.
Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.
4.2 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток
відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини,
яка відноситься до угоди з об’єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або
отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік,
розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну
дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язання по сплаті
податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
Відкладений податок відображається методом балансових зобов’язань відносно
тимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів і зобов’язань,
яка визначається для цілей їх відображення у фінансовій звітності, та їх податковою
базою. Відкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових різниць:
різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов’язань в результаті здійснення угоди, яка не є угодою з об’єднання бізнесу, і яка не впливає ні на
бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток.
4.3 Основні засоби
Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з
метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт),
надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Компанії відносяться предмети, строк
корисного використання яких перевищує один рік.
Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності. Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться
на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання
та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається
на рахунку прибутків і збитків.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Компанія враховувала:
- очікуване використання об’єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам
наведені нижче в таблиці:
Група основних засобів

років

Офісне обладнання : електронно-обчислювальні машини, машини для
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми,
інші інформаційні системи, комутатори, модеми, маршрутизатори,
джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони ( в тому числі стільникові)

2

Офісні меблі

5

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом
строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується
прямолінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б
отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан вже
відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при
необхідності коректуються станом на кожну звітну дату.
Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів
відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Компанії. Строк
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в
разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків.
4.4 Нематеріальні активи
Нематеріальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фізичної
субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
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ТОВ «Західно-Донбаська фінансова компанія»

По всіх об’єктах НА Компанія вибрала модель обліку за собівартістю за якою після
первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю
за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених
збитків від зменшення корисності.
Строк використання нематеріальних активів визначається Компанією самостійно,
виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації)
нематеріальних активів Компанія враховувала:
- очікуване використання об’єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об’єктів та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта НА переглядається в разі
зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
4.5 Фінансові інструменти
Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття
до обліку.
Фінансові інстументи розподіляються за такими обліковими категоріями:
1) позики та дебіторська заборгованість;
2) фінансові активи, утримувані до погашення;
3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки або збитки);
4) фінансові активи, доступні для продажу.
Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні
фінансові активи, які не котируються на активному ринку з фіксованими або
обумовленими платежами, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати в
найближчому майбутньому.
Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи
з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення,
щодо яких у керівництва Компанії є намір і можливість утримувати їх до строку
погашення.
Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат» має дві підкатегорії:
а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні;
б) фінансові активи, утримувані для торгівлі.
Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються
за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати
зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними,
незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість
являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для
фінансових зобов’язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів
і зобов’язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій
зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції
відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.
Припинення визнання. Компанія припиняє визнавати фінансові активи, 1) коли ці
активи погашені або права на грошові потоки, пов’язані з цими активами, минули,
або 2) Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або
уклала угоду про передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням цими активами, або не передала їх і не зберегла всі
істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням цими активами, але втратила право
контролю щодо даних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має
практичної можливості повністю продати актив непов’язаній третій стороні без
необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.
Визнання фінансового зобов’язання припиняється у разі погашення, анулювання
або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання. При заміні одного
існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умов
існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове
зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості
зобов’язань у звіті про фінансові результати.
4.6 Запаси
Запаси - це активи Компанії, які:
1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати,
незавершене виробництво і товари.
Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни
продажу. Собівартість запасів визначається за формулою - «перше надходження
- перший видаток» (ФІФО). Собівартість готової продукції включає в себе вартість
сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників та інші прямі
витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат (розраховану
на основі нормативного використання виробничих потужностей) і не включає витрати за позиковими коштами. Чиста ціна продажу запасів - це розрахункова ціна
можливого продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на
завершення виробництва і витрат з продажу.
4.7 Дебіторська заборгованість та аванси
Дебіторська заборгованість визнається Компанією в разі виникнення юридичного
права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Компанія відображає такі активи:
- дебіторська заборгованість з податку на прибуток;
- дебіторська заборгованість з основної діяльності;
- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.
Компанія згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської
заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому
висока ймовірність провести взаємозалік даних сум.
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням
методу ефективної ставки відсотка.
Аванси видані Компанією відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них,
перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг
включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг.
Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов’язані з авансами виданими,
не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і
відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у
складі рядка «інші операційні витрати» .
4.8 Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на
рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти
на поточних рахунках та депозити в банках.
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4.9 Сплачений капітал.
Згідно з законодавства України статутний капітал Компанії повинен бути сплачений
грошовими коштами у повному обсязі. Грошові кошти вносяться засновниками (
учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Компанії.
4.10 Оренда
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з
правом власності на актив, класифікується як операційна оренда.
Прийняті в оперативну оренду активи на підставі договорів та актів прийманняпередачі, на балансових рахунках бухгалтерського обліку в Компанії не
оприбутковані. Компанія не надає основні засоби в оперативну суборенду. Орендні
платежі орендодавцям щомісячно нараховуються та відображаються у складі
адміністративних витрат.
Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про
сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу
списання таких витрат протягом строку оренди.
4.11 Кредити та позики
Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою
вартістю за вирахуванням будь-яких витрат на здійсненню кредитної (позикової)
угоди. Фінансові зобов’язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю
з використанням методу ефективного відсотку. Вся різниця між справедливою
вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до
погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано
позику. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк
погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної дати.
4.12 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість
Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому
внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав
свої зобов’язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної ставки відсотка.
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю,
а згодом відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотка.
4.13 Резерви майбутніх витрат і платежів
Резерви за зобов’язаннями та платежами - це нефінансові зобов’язання, сума
й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне
юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій,
та існує ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік
ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна
розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє
собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов’язання на
звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
4.14 Витрати на персонал Компанії та відповідні відрахування
Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державнiй
пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв
роботодавця як відповідний вiдсоток вiд поточних загальних виплат працiвникам.
Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна
заробiтна плата.
4.15 Звітність за сегментами
Діяльність Компанії у звітному періоді здійснювалась в одному операційному
сегменті. Компанія здійснювала діяльність з надання фінансових кредитів. Таким
чином, у звітному році долі сегментів в сукупних доходах були наступними:
надання фінансових кредитів – 100,0%.
Витрати, розподілені за сегментами, становили у звітному році наступні пропорції:
надання фінансових кредитів – 100,0%.
Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які
безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено
балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До
нерозподілених зобов’язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання.
5. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Компанія використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів
та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного
фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються
на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування
майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При
застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво
також використовує певні судження. При визначенні суми резервів Компанія
враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі
суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і
громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання,
отже, на оцінку резервів Компанії.
Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно
мала в своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте
поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися
зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини. Такі зміни
відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.
Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у
податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього
оподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви
під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстрочені
податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в
тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого
можуть бути зараховані податкові збитки.
У випадках колі справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити
на підставі даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх
собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми
збитків від зменшення корисності потребує певну частку судження. Судження
включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик.
Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на вартість фінансових
інвестицій, які наведено у звіті про фінансовий стан.
6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ЗМІНЕНИХ СТАНДАРТІВ І ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Міжнародні стандарти, які були видані, але ще не набули чинності на дату випуску
фінансової звітності Компанії, перераховані нижче по тексту. У даний перелік
міжнародних стандартів включені стандарти та роз’яснення, які, як обгрунтовано
вважає Компанія, можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан
або фінансові показники, які застосовуються в майбутньому. Компанія має намір
прийняти дані міжнародні стандарти, коли вони набудуть чинності.
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- МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності - Подання статей іншого
сукупного доходу”. Поправки до IAS 1 вносять зміни в груповання статей,
представлених у складі іншого сукупного доходу. Статті, які будуть
перекласифіковані (або відновлені) до складу прибутку або збитку в якийнебудь момент у майбутньому (наприклад, при припиненні визнання або
погашенні), повинні будуть представлятися окремо від статей, які ніколи не
будуть перекласифіковані. Дана поправка впливає тільки на подання і тим
самим не впливає на фінансовий стан або фінансові показники Компанії.
Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
липня 2012 року або після цієї дати.
- МСБО (IAS) 12 “Податки на прибуток - Відшкодування активів, що
лежать в основі відкладеного податку”. Дана поправка пояснює
визначення відкладеного податку по об’єкту інвестиційної нерухомості,
переоцінюваного за справедливою вартістю. Поправка вводить спростовне
припущення про те, що відкладений податок по об’єкту інвестиційної
нерухомості, який переоцінюється за справедливою вартістю згідно
моделі в стандарті IAS 40, повинен визнаватися на основі припущення
про відшкодування балансової вартості даної інвестиційної нерухомості
за допомогою її продажу. Поправкою також вводиться вимога про те,
що відкладений податок по активам, що не амортизуються, оцінюваним
з використанням моделі переоцінки з МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен
оцінюватися на основі припущення про відшкодування їх балансової
вартості за допомогою продажу. Поправка набуває чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 року або після цієї дати.
- МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: Розкриття інформації - Припинення
визнання” Вимоги до розкриття інформації. Поправка вимагає розкриття
додаткової інформації щодо фінансових активів, які були передані, але
визнання яких не було припинено, щоб дозволити користувачеві фінансової
звітності Компанії зрозуміти відносини між тими активами, визнання яких
припинене, та належних до них зобов’язань. Крім цього, поправка вимагає
розкриття інформації про продовження участі у фінансових активах,
визнання яких припинене, щоб дозволити користувачеві оцінити характер
і ризики, пов’язані з продовженням участі підприємства у фінансових
активах, визнання яких припинене. Поправка набуває чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 року або після цієї дати. Дана
поправка впливає тільки на розкриття інформації і не впливає на фінансовий
стан або фінансові показники Компанії.
- МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти: Класифікація та оцінка”. Стандарт
IFRS 9 відображає перший етап роботи Ради IASB по заміні Стандарту IAS 39
і застосовується до класифікації та оцінки фінансових активів і фінансових
зобов’язань, як визначено в Стандарті IAS 39. Даний стандарт набуває
чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або
після цієї дати. На наступних етапах Рада IASB розгляне облік хеджування
та знецінення фінансових активів. Застосування першого етапу стандарту
IFRS 9 вплине на класифікацію і оцінку фінансових активів Компанії,
але потенційно не впливатиме на класифікацію та оцінку фінансових
зобов’язань. Компанія визначить вплив у поєднанні з іншими етапами по
мірі їх випуску, щоб скласти повну картину.
- МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка справедливої вартості”. Стандарт IFRS 13
представляє собою єдине джерело рекомендацій в рамках МСФЗ щодо
всіх оцінок справедливої вартості. Стандарт IFRS 13 не вводить нові вимоги
про те, “коли” компанії повинні використовувати справедливу вартість.
Замість цього стандарт визначає, “як” слід оцінювати справедливу вартість
в тих випадках, коли оцінка за справедливою вартістю необхідна або
допускається згідно МСФЗ. В даний час Компанія оцінює вплив, який цей
стандарт зробить на її фінансовий стан та фінансові показники. Даний
стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2013 або після цієї дати.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Основні засоби

На 01.01.2013 (тис.грн.)

На 31.12.2013
(тис.грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Первісна вартість

63

25

25

Знос

38

0

3

Залишкова вартість на звітну
дату

25

25

22

Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи

На 01.01.2013 (тис.грн.)

На 31.12.2013 (тис.
грн.)

Програмне забезпечення

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Первісна вартість

18

18

18

Знос

2

2

5

16

16

13

Залишкова вартість на
звітну дату

Найменування показника

На 01.01.2013

(тис.грн.)

На 31.12.2013 (тис.
грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Дебіторська заборгованість
за розрахунками за виданими авансами

3

3

3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

1

1

1

Дебіторська заборгованість
за розрахунками з нарахованих доходів

11

11

15

2949

2949

2937

Інша поточна дебіторська
заборгованість

Нерозподілений збиток.
Нерозподілений збиток Компанії на звітну дату складає 155 тис. грн.

Основні засоби.
На дату переходу на МСФЗ 01.01.2013р. первiсною вартiстю основних засобiв
визнано доцiльну собiвартiсть (залишкова вартість основних засобiв по П(С)
БО).
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П.І.Б.
пов’язаної
особи

Частка
засновника
(учасника)
Компанії в
сплаченому
капіталі

Вид
пов’язаної
особи

Посада

1

Мамлєєв
Рінат
Михайлович

51 %

засновники

-

2

Скалозуб
Андрій
Анатолійович

49%

засновники

-

-

посадові
особи

директор

Григоренко
Марина
Степанівна

-

посадові
особи

головний
бухгалтер

Скалозуб А. А.

Головний бухгалтер

Григоренко М. С.

Неоплачений капітал
На дату складання фінансової звітності частина неоплаченого статутного
капіталу Компанії склала 158 тис. грн.

Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:
1)
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором,
2)
забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства.
Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється,
дорівнює сумі капіталу, наведеного в балансі. За станом на кінець кожного
звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу.
Поточна кредиторська заборгованість.
На дату складання звітності Компанія має поточну кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків у розмірі 5 тис. грн.
Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи.
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи» події, що потребують коригування активів та
зобов’язань Компанії внаслідок виникнення умовних зобов’язань та умовних
активів, відсутні.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період.
Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів Компанії за звітний період складено за вимогами
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових
коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної
та фінансової) діяльності.
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Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної
основи загального призначення, та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень попередньої фінансової 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 використаної облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення модифікованої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності встановлені
вимоги щодо інформації, яка розкривається у фінансовій звітності. Так,
зокрема, розкриттю підлягають політики управління фінансовими ризиками, статті фінансової звітності, тощо. Якщо відповідна інформація була б
розкрита, фінансова звітність була б більш зрозумілою для користувачів. Не
розраховуються відстрочені податки, не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як
того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», а також не застосована оцінка
ознак можливого зменшення корисності активів.
Висловлення думки:
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня
фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська фінансова компанія» станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився
на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи загального призначення.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
ЗА ФІНАНСОВИЙ РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2013 РОКУ

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання:

Адресат: учасники та керівництво товариства,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА».
Аудиторська компанія здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі
Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності № 3636, виданого згідно рішення Аудиторської
палати України № 153/3 від 29 вересня 2005 року. Відповідно до рішення
Аудиторської палати України № 219/3 від 14 липня 2010 року термін чинності
Свідоцтва продовжено до 14 липня 2015 року.
Аудиторська компанія включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно
до розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 січня 2014 року №236.
Реєстраційний номер Свідоцтва 0095, строк дії з 28 січня 2014 року по 14
липня 2015 року.
Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32,
к. 46.
Телефон: +38 056 788 30 87.
Основні відомості про фінансову компанію:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська
фінансова компанія».
Код за ЄДРПОУ: 35684331.
Місцезнаходження: 51400, м. Павлоград, вулиця Леніна, будинок 75.

www.emitinfo.com

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Товариства з
обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська фінансова компанія», у
складі що додається, а саме: балансу на 31.12.2013р. та відповідних звітів про
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який
закінчився цією датою, а також стислий виклад суттєвих облікових політик
та інші пояснювальні примітки.
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із
використанням МСФЗ 1 «Перше застосування».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації,
яка можливо буде використана для підготовки першого повного пакету
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р. з урахуванням
можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та
тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності
за МСФЗ станом на 31.12.2014р.

Ми провели аудиторську перевірку 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 попередня фінансова звітність не містять суттєвих
викривлень.

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Компанії
нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої
системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву
Компанії, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом звітного періоду Компанія здійснила операції з пов’язаними
особами Мамлєєвим Рінатом Михайловичем , щодо отримання зворотної
фінансової допомоги у сумі 1 285 тис. грн. та Скалозуб , щодо отримання
зворотної фінансової допомоги у сумі 1 569 тис. грн. Умови такої операції
відповідають загальноринковим.
Директор Компанії
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Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

До складу іншої дебіторської заборгованості віднесено фінансову допомогу
у розмірі 2 854 тис. грн. та розрахунки з залучених грошових коштів у розмірі 83 тис. грн.

- МСБО (ІАS) 28 “Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства” (в
редакції 2011 р.)
В результаті опублікування (IFRS)11 “Угоди про спільну діяльність” та
(IFRS)12 “Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях” МСБО
(ІАS) 28 отримав нову назву (ІАS) 28 “Інвестиції в асоційовані компанії та
спільні підприємства” і тепер описує застосування методу участі не тільки
у відношенні інвестицій в асоційовані компанії, але також у відношенні
інвестицій в спільні підприємства. Стандарт в новій редакції набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року.

Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська
гривня (надалі по тексту – гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною
валютою Компанії. Форми і примітки звітності базуються на даних
бухгалтерського обліку Компанії.
Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні.
Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без
десяткового знаку.

Розкриття інформації щодо операцій зі зв’язаними сторонами
Зв’язаними особами для Компанії є: засновники та учасники товариства;
посадові особи Компанії.
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Дебіторська заборгованість

Зареєстрований капітал
Зареєстрований капітал Компанії - це статутний капітал , який на звітну дату
складає 3 300 000, 00 грн. (Три мільйони триста тисяч грн. 00 коп.).

7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у
тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових
інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти,
отримані відсотки та дивіденди.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали
місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами, отримання
та погашення позик.

Запаси.
До складу запасів віднесено малоцінні та швидкозношувальні активи в сумі
1 тис. грн.

- МСБО (ІАS) 19 “Виплати працівникам” (у новій редакції). Рада з
МСФЗ опублікувала кілька поправок до ІАS 19. Вони варіюються від
фундаментальних змін (наприклад, виключення механізму коридору і
поняття очікуваної прибутковості активів програми) до простих роз’яснень
та змін формулювання. Нова редакція стандарту набирає чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року. Поправки не
матимуть впливу на фінансову звітність Компанії.

- МСБО (ІАS) 32 “Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань”
В рамках поправок до (ІАS) 32 роз’яснюється значення фрази “в даний
момент володіє юридичним закріпленим правом на здійснення
взаємозаліку”. Передбачається, що дана поправка не вплине на фінансовий
стан або фінансові результати діяльності Компанії. Поправки набувають
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або
після цієї дати.

Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів,
курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини, витрати
на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату
податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

№ п/п

На звітну дату керівництвом Компанії здійснено аналіз ознак щодо можливого зменшення корисності нематеріальних активів. Ознак щодо зменшення
корисності нематеріальних активів не виявлено.

ТОВ «Західно-Донбаська фінансова компанія»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у
фінансову звітність станом на 01.01.2013р. під час можливого складання
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014
р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності,
склад якої передбачено МСФЗ, може забезпечити достовірне відображення
фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська фінансова компанія», результатів його операційної діяльності та руху
грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього
питання.
Попередню фінансову звітність було складено в процесі освоєння
керівництвом компанії МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність
Товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаська фінансова
компанія» може бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Директор
ТОВ «ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
аудитор
М.М. Скрябін
сертифікат аудитора серії А № 005422
49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
Дата висновку (звіту) аудитора: 19 березня 2014р.
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ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»

КОДИ

Територія: Київська

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Трасти, фонди та подібні фінансові суб`їкти
Середня кількість працівників: 0
Адреса: вул. Кутузова, буд. 18\7, м. Київ, київська обл., 01133
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
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 розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

48

ЕМІТ ІНФО

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1030

581170

555293

• Форма №1

•

33516425
8000000000
230

V

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1400

50370

50370

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

480

Довгострокові кредити банків

1510

1040

2252

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

581170

38611

558025

39307

1125
1130

1

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

4506
830204
2

60
787067
1

2

1

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

873323

826436

1200
1300

1454493

1384461

451812

889865
889865

433609

-31461

-36380

1360586

1337464

Стаття

Код
рядка

За звітний період
3

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

За аналогічний
період попереднього року
4

1

2

Витрати на збут

2150

Інші операційні витрати

2180

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

збиток

2195

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
2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

1531

Інші операційні доходи

2120

1532

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністативні витрати

2121

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

2130

-123

-15

30
2

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

1635
1640
1645

8

1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

93897
93907

1454493

46965
46997

1384461

www.emitinfo.com

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

-123

-111
130099

696

685
176321

-5857
-18776

-115523

185614
-18203

прибуток

2350

збиток

2355

185614
-18203

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

1610

-96

Чистий фінансовий результат:

2122

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2

4

2182

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1615
1620
1621
1625
1630

3

2181

прибуток

2105

1521
1525

1801003

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами
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889865
889865

1500

1035

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

64.30

Код за ДКУД
Пасив

01

за КОАТУУ
за КВЕД
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2

01

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн.
Складено:

2014
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

123

111

Разом

2550

123

111

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
-18203

185614

Дивіденди на одну просту акцію

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600

4912

5037

2605

4912

5037

2610

-3705.82248

36850.10919

2615

-3705.82248

36850.10919

2650
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115

-104

-106

-324

3116
3117
3118

-324

3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

-3
-433

-102

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Стаття
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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
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 ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
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Код
рядка

Зареєстрований
капітал

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

50370

Капітал у
Додаткодооцінках вий капітал
889865

Код за ДКУД
2
3
3200

53102

3220
3225
3230
3235
3250
3255

-48082

-84360

5020

31569

-4919

-31137

-4919
-1
2

-31137
-1
3

1

2

3260
3270
3275
3280
3290
3295

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405

889865

3410
3415
Код за ДКУД

451812
-18203

-31461

1801005
Всього
1361585
-999

-31461

1360586
-18203

-4919

-4919

-4919
-36380

-23122
1337464

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

50370

889865
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-18203
433609
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
(в тисячах гривень)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»

3215

-999
50370

115929

3205

НерозподілеРезервний ний прибуток Неоплаче- Вилучений
(непокритий ний капітал
капітал
капітал
збиток)

452811

1801004
4

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

www.emitinfo.com

1.
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗНВКІФ «РАТИБОР» (далі - «Компанія») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України
Види діяльності Компанії – Трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти, Надання
інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Юридична адреса Компанії: Україна, м. Київ , вул. Кутузова, буд. 18/7.
Основи підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за
історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по
поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка»
Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною
валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях,
округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому,
що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної
кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати
від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом
України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд
України для подолання кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по
виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної
ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка
може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів
Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру
настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року,
Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають
відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні
річної звітності, починаючи з 1 січня 2013 р. Застосування доповнень та змін до
стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.
2.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика Компанії в частині оцінки активів інститутів спільного інвестування ґрунтується на вимогах Положення про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 02.07.2002р. №201 (із змінами і доповненнями).
Щодо питань, які не регламентовано вимогами Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002р. №201 (із змінами і доповненнями), облікова політика Компанії ґрунтується на вимогах МСФЗ.
Далі наведено розкриття облікової політики відповідно до МСФЗ.
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів,
представлених у цій фінансової звітності.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи у Компанії відсутні.
Основні засоби
Основні засоби в Компанії відсутні.
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді
і тільки тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти.
Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи
класифікуються на чотири категорії:
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток;
позики та дебіторська заборгованість;
інвестиції, що утримуються до погашення; і
фінансові активи, що є в наявності для продажу.
При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою
вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов’язані з
придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за
договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів.
Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який
не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку,
якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних
інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання
і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці
кожного фінансового року.
Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах»
визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе
зобов’язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни,
встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як
утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж
на основі справедливої вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або
інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають
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відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру
їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни
визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після
первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням
резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід’ємною
частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і
витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при
знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки.
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і
депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше.
Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід’ємну частину
управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх
еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох
категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються
в іншому сукупному прибутку.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в
іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки
за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у
фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної
ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні
прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери,
такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення.
Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції.
Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до
погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе
до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні
папери у якості таких що є в наявності для продажу, протягом поточного та двох
наступних фінансових років.
Справедлива вартість
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
Однак, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов’язково
вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних
маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів
оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на
дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій
або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного
пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам
та інших факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без
спроб оцінити вартість очікуваної ф’ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов’язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути
на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти
і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші
зобов’язання. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або
відсоткових ризиків.
Непохідні фінансові зобов’язання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо
дотримані наступні критерії:
віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в
методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов’язань або визнання прибутку або збитку по них;
зобов’язання є частиною групи фінансових зобов’язань, управління
якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої
вартості, відповідно до політики управління ризиками;
фінансове зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який
необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.
Станом на 31 грудня Компанія не мала фінансових зобов’язань, які могли б бути
віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові
монетарні зобов’язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі
обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки. Процентні зобов’язання надалі оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує
той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період,
мають постійну ставку в складі зобов’язань звіту про фінансовий стан. У даному
разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку,
що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що
підлягають виплаті, поки зобов’язання залишаються непогашеними.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового
активу або групи фінансових активів.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та
дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума
збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат,
які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою
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відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку
визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних
ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від
того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує
мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет
знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано
знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється.
Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не
перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку,
якщо існує об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи
інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі
суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Фінансові активи, наявні для продажу
Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом
віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і
представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений
збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках,
представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення
основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів
під знецінення, пов’язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина
процентного доходу.
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або
частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого
активу;
збереження Компанією права на отримання грошових надходжень
від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у
повному обсязі третій особі без істотних затримок; або
передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики
і вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою
практично всі ризики і вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передала контроль
над активом.
У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від
активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і
вигоди, пов’язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив
відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється
за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною
сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Компанії до оплати.
Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання
або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед
тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін
в умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється,
а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій
вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим
терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні
суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Запаси
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості
реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу
в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на
доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично
переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або
надлишок запасів.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
Аванси, отримані
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю,
а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної
відсоткової ставки.
Оренда
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані
з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі,
пов’язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки
за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом
терміну оренди.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або
конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність
того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і
може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія
передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад,
за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки
в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що
відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за
період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі
істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання.
Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як
витрати на фінансування.
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Визнання доходів
Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди,
пов’язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена.
Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.
Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар,
переходять від Компанії до покупця;
Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з
права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і
Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв’язку з операцією,
можуть бути достовірно визначені.
Чисті фінансові витрати
Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті
фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати
по відсотках, пов’язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток
відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного
капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.
1.ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня Компанія має довгострокові фінансові інвестиції:
2013

2012

Корпоративні права ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ

242941

242941

Корпоративні права ТОВ СПАЙК
ІНВЕСТ

180831

180831

Корпоративні права ТОВ ПКФ СПЕЦБУД

24713

24713

Корпоративні права ТОВ ТРАНСМАГ

106808

106808

Корпоративні права ТОВ Алоінс Фінанс

240

240

Корпоративні права ТОВ Ін - Фактор

240

240

555773

555773

Разом

2.ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2013 р. довгострокова дебіторська заборгованість включає:
2013

2012

Довгострокові векселі одержані

2252

-

Разом

2252

-

Векселі обліковуються за амортизованою вартістю.
3.ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість включає позики та заборгованість покупців за надані
товари, роботи, послуги, які на звітну дату не були оплачені. Керівництво визначає
резерв під знецінення дебіторської заборгованості на основі ідентифікації конкретного покупця, тенденцій платежів, подальших надходжень та розрахунків й аналізу
очікуваних майбутніх грошових потоків.
При первісному визнанні позики обліковуються за справедливою вартістю виданих
коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні
інструменти.
Станом на 31 грудня 2013 року дебіторська заборгованість за роботи та послуги
відсутня.
4.АВАНСИ ВИДАНІ
Станом на 31 грудня 2013 року дебіторська заборгованість за виданими авансами у
Компанії становить 1 тис. грн.
5.ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня інша поточна заборгованість становить:
2013

2012

Розрахунки за договорами з купівлі-продажу цінних паперів

60

4506

Разом

60

4506

6.ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для продажу:
2013

2012

ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

8.ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на
поточних рахунках банків:

-Переоцінка

25723

Разом

1

2

Витрати від операцій з цінними паперами:

(93156)

-Собівартість

(68534)

9.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Компанії становить 50 370 000,00
(п’ятдесят мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень. Він поділяється на 5 037 (п’ять
тисяч тридцять сім) акцій, кожна номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) гривень. Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.
Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам
оголошуються та затверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За
результатами діяльності за рік, що скінчився 31 грудня 2013 року, Компанія не нараховувала та не оголошувала дивіденди до виплати.
Структура акціонерів Компанії станом на 31 грудня 2013 року є наступною:
Кількість акцій, шт.
ТОВ «ТРЕЙДСОРТ»

1 698

Разом

4 894

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.
10.ДОДАТКОВО ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31.12.2013 року Компанія має додатково вкладений капітал сумі 889
865 тис. грн. створений у попередніх звітних періодах, за рахунок перевищення
договірної вартості розміщених акцій над номінальною.
11.ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ
Протягом поточного року Компанією проведено викуп власних цінних паперів у
розмірі 18 штук.
Станом на 31.12.2013 року сума вилученого капіталу Компанії становить 36380 тис.
грн.
12. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні зобов’язання складаються з кредиторської заборгованості, яка є непохідним фінансовим активом за певними платежами, які не котируються на активному
ринку. Кредиторська заборгованість рахується за балансовою вартістю.
Склад кредиторської заборгованості компанії наведена у таблиці:
2013

2012

Кредиторська заборгованість за послуги

30

2

Поточні зобов’язання із розрахунків з
бюджетом

2

-

Поточна кредиторська заборгованість за
внутрішніми розрахунками

-

8

32

10

Разом

2013

2012

Розрахунки за договорами з купівлі-продажу
цінних паперів

46965

93897

Разом

46965

93897

Аудиторські послуги

2

Послуги зберігача

6

Податки до бюджету

2

Публікації

3

Послуги банка

ОлимпДевелопментАА1588216

36 327

35 683

Разом

39 307

38 611

Разом
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ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИБУТКИ
За рік, що скінчився 31 грудня 2013 року, інші фінансові прибутки включають:
2013
Дохід від амортизації векселів отриманих

696

Всього

696

16.ІНШІ ЗБИТКИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, інші збитки включають інші доходи та
витрати від операцій з цінними паперами, а саме:

Компанія утримує векселі українських підприємств з метою подальшого їх продажу
з невизначеним терміном. Векселі одержані Компанії обліковуються за амортизованою вартістю.

www.emitinfo.com

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду
були наступними:
З 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р.
19%
З 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р.
18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за поточний 2013рік, включають:

Поточний податок

-

Разом

-

18.ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
При складанні фінансової звітності за 2013 рік вихідні залишки звітності за 2012
рік (станом на 31.12.2012 р.) зазнали змін. Ці зміни обумовлені виправленнями у
фінансовій звітності Компанії. Зміни наведені в Таблиці № 5,
Зміна вступного сальдо Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма№1 на 01.01.2013
р.
№

рядок

Було

Стало

1

1030

582169

581170

-999

Зменшення розміру довгострокових фінансових інвестицій, що
обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств на суму
переоцінки, що була помилково
завищена у 2012 році

2

1420

452811

451812

-999

Зменшення розміру нерозподіленого прибутку за рахунок
наведеного коригування

Зміни

ПРИМІТКИ

№

рядок

Було

Стало

Зміни

ПРИМІТКИ

1

2200

131098

130099

-999

Зменшення розміру доходу від
участі в капіталі за рахунок наведеного коригування

19.ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу
сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної
сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній
формі.
Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними
сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між
непов’язаними сторонами.
Перелік операцій з пов’язаними особами Компанії за 2013 рік

Придбання або
продаж інших
активів

2013

829724

(18776)

Характер операції

14.АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
За рік, що закінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:

Послуги торговця

(24622)

Всього

Зміна даних за аналогічний період попереднього року Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма№2 за 2013 рік.

13.ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включають:

829724

2 928

746

Інші (частка володіння менше 10%)

-Переоцінка

2013

2 450

ТОВ «ОЛІМП ДІВЕЛОПМЕНТ»

787067

2 980

48657

2

787067

Вексель АА1588215 ОлимпДевелопмент

-Дохід від реалізації цінних паперів

2012

1

Разом

2012

74380

2013

Акції українських емітентів

2013

2013
Доходи від операцій з цінними паперами:

Українські гривні

К/м винагорода Компанії по управлінню активами

Компанія утримує акції та векселі українських підприємств з метою подальшого
продажу з невизначеним терміном. Акції мають ринкові котирування та обліковуються за справедливою вартістю. Компанія щорічно аналізує вартість акцій на
наявність ознак знецінення, й при необхідності коригує їх вартість через прибутки
та збитки.
7.ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ
Станом на 31 грудня векселі одержані включають векселі, призначені для продажу:

ЕМІТ ІНФО

Назва пов’язаної особи

Сума, грн.

ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» (продаж ЦП)

1 150 000,00

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (продаж
ЦП)

40 959 520,00

20.ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип
нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють
справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування,
що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, податок на
доходи фізичних осіб, а також інші податки і збори. Діяльність Компанії, як
інституту спільного інвестування, практично оподаткуванню податком на
прибуток не підлягає, так як згідно п. 136.1.9 Податкового кодексу України
його діяльність не враховується для визначення об’єкта оподаткування.
Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають
в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових
норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій),
що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних
ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання
дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного
регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів,
які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних
об’ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків
значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою
21. ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Чинники фінансових ризиків
Основні фінансові зобов’язання Компанії включає кредиторську заборгованість.
Вказані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення
фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад:
дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході
господарської діяльності Компанії.
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ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»
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Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних
фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на
відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків.
Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на
меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і
встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління
операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до
мінімуму.
Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення
здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно
діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по
управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної
структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
Керівник

Барбуль О.О.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»
станом на 31 грудня 2013 року
Загальним зборам, Наглядовій раді,
Учасникам ПАТ «ЗНКІФ «Ратибор»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»:
Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»

Код за ЄДРПОУ (для корпоративних
інвестиційних фондів (далі - КІФ))

33516425

Вид діяльності за КВЕД-2010

64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у

Тип, вид та клас фонду

Тип ІСІ – закритий,
Вид ІСІ – не диверсифікований

Дата та номер свідоцтва про внесення
інвестиційного фонду до ЄДРІСІ

31.05.2005 року, № свідоцтва – 163-2, дата видачі
свідоцтва – 10.09.2010р.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

132163

Строк діяльності інвестиційного фонду
(для строкових інвестиційних фондів)

25 років з дати внесення до ЄДРІСІ

Місцезнаходження

01133 м.Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7

Код за ЄДРПОУ
Вид діяльності за КВЕД-2010

Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

ЕМІТ ІНФО

том Дніпропетровської міської ради 28 квітня 2011 року №1 224 105 00100 10419.
Випуск акцій, що здійснено ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» на загальну суму 5 0370 000 (п’ятдесят мільйонів триста сімдесят тисяч)
гривень, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч), форма існування бездокументарна, простих іменних 5 037 (п’ять тисяч тридцять сім) штук засвідчено
Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку від 10 вересня 2010 року, реєстраційний №1840.
Структура акціонерів Товариства станом на 31 грудня 2013 року є наступною:

38490611

Сума, грн

Кількість акцій, шт.

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

7 460 000,00

746

ТОВ «ТРЕЙДСОРТ»

24 500 000,00

2450

66.30 – Управління фондами;
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Інші (доля менше 10%)

16 980 000,00

1698

01133, м.Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7

Разом

48 940 000,00

4894

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2013
року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал
за фінансовий рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних
стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
Відповідальність незалежного 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 і розкриттів у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої умовно-позитивної думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. Товариство представило фінансову звітність за 2013 рік, як звітність, складену
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При цьому
облікова політика Товариства в частині оцінки активів інститутів спільного інвестування ґрунтується на вимогах Положення про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002р. №201 (із змінами і доповненнями), яка розроблена
на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Таким чином, існують відмінності в частині оцінки активів між обліковою політикою Товариства та міжнародними стандартами фінансової звітності, зумовлені відмінностями, які є між нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та міжнародними стандартами фінансової звітності та обліку.
2. Товариством у складі Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, відображено вартість фінансових інвестицій у сумі 555 293 тис. грн. Товариство володіє часткою у статутному капіталі зазначених об’єктів інвестування більш
ніж 20%. Станом на звітну дату Товариством не проведено оцінку зазначених фінансових інвестицій за методом участі в капіталі інших підприємств.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» станом на 31 грудня 2013 р. та його фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інші питання
Звертаємо увагу на той факт, що Товариство станом на дату переходу
01.01.2012 року не проводило дій, пов’язаних з переходом з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на МСФЗ, як того вимагає параграф 23 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», та не надавало інформацію щодо такого переходу.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання
якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05
липня 2013 р. за N 1119/23651 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011
N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».
1.Опис питань і висновки щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам.
На нашу думку розмір статутного капіталу Товариства в сумі 50370000,0 (п’ятдесят
мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень, поділених на 5037 (п’ять тисяч тридцять сім)
простих іменних акцій номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) гривень за 1 (одну)
акцію на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту,
затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

2.Опис питань та висновки щодо формування та сплати статутного капіталу у
встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо
статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та
несплаченої частини статутного капіталу.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної
сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2013 року сплачений у
повному обсязі, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.
Станом на 31 грудня 2013 року сума оплаченого капіталу складає 50370 тис. грн.,
сума вилученого капіталу складає 36380 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року Товариство має додатково вкладений капітал у сумі 889
865 тис. грн. створений у попередніх звітних періодах, за рахунок перевищення
договірної вартості розміщених акцій над номінальною.
Протягом поточного року Товариством здійснено достроковий викуп простих
іменних акцій інституту спільного інвестування у кількості 18 шт., загальною
номінальною вартістю 180 000,00 грн. (заявка на викуп цінних паперів від 24 грудня
2013 року б/н).
Сума цінних паперів Товариства, що викуповуються, розрахована за вартістю чистих активів Товариства на день, що передує дню приймання заявки на викуп цінних
паперів ІСІ та складає 4 919 079,78 грн., що більше ніж загальна номінальна вартість
цінних паперів Товариства на 4 739 079,78 грн.
Сплата цінних паперів інвестору проведена Товариством грошовими коштами
на поточний рахунок №26208700000140, відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у місті
Дніпропетровську, МФО 306500, наступними банківськими виписками (платіжними
дорученнями):
27 грудня 2013 року - №11 на суму 1 400 000,00 грн., №12 на суму 1 400 000,00 грн.,
№13 на суму 1 400 000,00 грн., №15 на суму 694 095,79 грн. – отримувач ВІЗГАЛОВ
ДМИТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ, код 2651600598.
Сума утриманого з інвестора та сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних
осіб від операцій з цінними паперами складає 24 983,99 грн
Протягом звітного періоду рішень про збільшення статутного капіталу не приймалось, розміщення акцій та сплата статутного капіталу не здійснювалося..
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ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

3.Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток)
інвестиційного фонду відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності.
3.1. Активи
Станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 р. зменшились на 70 032 тис. грн. і відповідно складають 1 384 461 тис. грн.
Зміна розміру активів відбулася в основному за рахунок зменшення розміру довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств на суму 25 877 тис. грн. до рівня 555 293 тис. грн., збільшення
розміру інших довгострокових фінансових інвестицій на 480 тис. грн. до рівня
480 тис. грн., збільшення розміру довгострокової дебіторської заборгованості
на 2252 тис. грн. до рівня 2252 тис. грн., збільшення розміру векселів отриманих на 696 тис. грн. до рівня 39 307 тис. грн., зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 4 446 тис. грн. до рівня 60 тис. грн. та зменшення розміру поточних фінансових інвестицій на 43 137 тис. грн. до рівня 787 067 тис. грн.
За винятком впливу на величину активів питань, про які йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3.2. Зобов’язання
Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними
на початок 2013 р. зменшились на 46 910 тис. грн. і відповідно складають 46 997
тис. грн. Зменшення зобов’язань відбулося за рахунок зменшення розміру інших
поточних зобов’язань на суму 46 932 тис. грн. до рівня 46 965 тис. грн..На нашу
думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань в
цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
3.3. Фінансовий результат за звітний період
За 2013 рік Товариством отримано доходів у сумі 696 тис. грн., які складаються з
інших фінансових доходів – 696 тис. грн. Витрати Товариства за 2013 рік складають
18 899 тис. грн.
Складовими витрат є інші витрати, а саме витрати за операціями з цінними паперами – 18 776 тис. грн. та адміністративні витрати – 123 тис. грн.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питань, про які
йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової
звітності Товариства «обсяг чистого прибутку (збитку)» за рік, що закінчився
31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариство має чистий збиток у сумі 18 203 тис. грн.
4.Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регу
люють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство при визначенні вартості чистих активів ІСІ станом на звітну дату в цілому дотримувався
вимог нормативно-правових актів Комісії, а саме Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201 «Про затвердження
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)».
5.Інформація щодо відповідності складу та структури активів,що перебувають у
портфелі ІСІ, вимогам законодавства,що висуваються до окремих видів ІСІ.
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство має
наступний склад та структуру активів, що перебувають у портфелі ІСІ станом на
звітну дату:
Вид активу

НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«РАТИБОР», Протокол №11 від 25 квітня 2011 року, зареєстроване Виконавчим коміте-

Основні відомості про компанію з управління активами (далі - КУА) – ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ
ФІНАНС»:
Повне найменування

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантовано КМУ
Акції українських емітентів

Загальна балансова вартість,
тис.грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів
Товариства, (%)

-

-

787 067

56,8501

Облігації українських емітентів

-

-

Акції іноземних емітентів

-

-

Облігації іноземних емітентів

-

-

Іпотечні цінні папери

-

-

Ощадні (депозитні) сертифікати

-

-

41 559

3,0018

Похідні цінні папери

-

-

Інші цінні папери

-

-

Об’єкти нерухомого майна

-

-

Залишок на поточному рахунку

1

0,0001

Залишок на депозитному рахунку

-

-

інвестицій у банківські метали

-

-

555 773

40,1436

61

0,0044

1 384 461

100,00

Векселі

Інші інвестиції
Дебіторська заборгованість
ВСЬОГО АКТИВІВ

що в цілому відповідає вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 11 січня 2002 року N 12 (із змінами та доповненнями) «Про
затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного
інвестування».
Повна інформація щодо складу та структури активів наведено КУА у Довідці про
вартість чистих активів інвестиційного Фонду станом на «31» грудня 2013 року,
що надається КУА до Комісії у відповідності до вимог Положення про порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201.
6.Інформація щодо дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство в цілому
дотримується вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за
рахунок активі ІСІ, а саме вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 2 липня 2002 року N 196 «Про затвердження Положення про
склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного
інвестування».
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Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, та визначені в пункті 1.1
вищезазначеного Положення (крім винагороди та премії компанії з управління
активами, податків та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством) протягом звітного періоду не перевищували 5 відсотків середньорічної
вартості чистих активів ІСІ, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів
Комісії.
7.Інформація щодо дотримання законодавства в разі ліквідації ІСІ
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариство не проводило процедуру ліквідації.
8.Інформація щодо відповідності розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів,
встановленому законом
Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства,
а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на
31.12.2013 р. становить 1 337 464 тис. грн.
Вартість чистих активів визначено у урахуванням у відповідності до вимог Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201.
9.Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що стан системи внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам законодавства
України але потребує вдосконалення.
10.Інформація щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України.
Товариством не надано інформацію, щодо стану корпоративного управління. У
зв’язку з цим ми не маємо змоги висловити думку щодо стану корпоративного
управління.
11.Допоміжна інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що пов’язаними особами
Товариства є:
Тип пов’язаної особи

Назва, ФІПБ

Засновники, акціонери (частка в
статутному капіталі яких складає більш
ніж 10%)

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» - частка 14,8105%,
ТОВ «ТРЕЙДСОРТ» - частка 48,64%

Члени Спостережної ради

Шатохіна Юлія Євгеніївна, Омельницька Ірина
Григорівна, Барбуль Олександр Олегович

Директорат (генеральний директор,
фінансовий директор, та ін.. ключовий
управлінський персонал)

Голова Наглядової ради - Барбуль Олександр
Олегович

Підприємства, де наша частка інвестицій
у статутному капіталі складає більш
ніж 20%

ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» - частка у статутному
капіталі 80%, ТОВ «СПАЙК ІНВЕСТ» » - частка у
статутному капіталі 95%, ТОВ «ПКФ «СПЕЦБУД»
» - частка у статутному капіталі 99%, ТОВ «ТРАНСМАГ» » - частка у статутному капіталі 75,11%

Ключовий управлінський персонал
(керівники), Підприємств, де наша частка
інвестицій у статутному капіталі складає
більш ніж 20%

Директор ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» - Канібор Ю.О.,
Директор ТОВ «СПАЙК ІНВЕСТ» - Леонов С.В.,
Директор ТОВ «ПКФ «СПЕЦБУД» - Сметана С.М.,
Директор ТОВ «ТРАНСМАГ» - Ільїнський В.О.

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що інформація про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита Товариством у фінансовій
звітності станом на звітну дату.
12.Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.
Під час здійснення процедур з аудиту нами не встановлено факту існування подій
після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій звітності за
2013 рік, але не були відображені Товариством, та можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
13. Допоміжна інформація про ступінь ризику ІСІ на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності таких ІСІ
Під час здійснення процедур з аудиту, використовуючи інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані
за кожний робочий день місяця у відповідності до вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
затвердженого Рішенням НКЦПФР від 09.01.2013 року, №1, надану Фондом, доцільно зазначити, що станом на звітну дату рівень ризику ІСІ є дуже низький (0,82 бала).
14. Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Товариством не надано іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. У зв’язку з цим ми не маємо
змоги висловити думку щодо наявності/відсутності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітеном цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
15. Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
16. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства»:
За даними Товариства протягом 2013 року Товариством не здійснювалися значні
правочини, визначені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні відомості про аудиторську фірму
ТОВ Аудиторська фірма «АленАудит», 35281710
Свідоцтво №4028, видано згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від
27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм 59. Серія та номер Свідоцтва: П 000059. Строк дії Свідоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017рр.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення аудиту

Додаткова угода від 06.03.2014 р. до Договору № 75-2013-А від 01.06.13 р.

Дата початку та дата закінчення
проведення аудиту

Початок проведення аудиту – 06.03.2014р;
Закінчення проведення аудиту – 20.03.2014р.

Виконавчий директор ТОВ АФ «АленАудит»

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

О.В. Іонова

ЕМІТ ІНФО

55

Ломбард «Софт-Кредит»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Повне товариство «Ломбард «Софт-Кредит» ТОВ «УБК-3000» і Компанія
2014

01

за ЄДРПОУ

38228911

за КОАТУУ

1212600000

Організаційно-правова форма господарювання: Повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності: інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників: 7
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 52800, Дніпропетровська обл.,м.Першотравенськ, вул. Горького, буд.3, оф. 90
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):
• за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
Код На початок звіт- На кінець звітрядка
ного періоду
ного періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
12
первісна вартість
1001
13
накопичена амортизація
1002
1
Незавершені капітальні інвестиції
1005

• Форма №1

АКТИВ

Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи:
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття
Баланс

Стаття

20

1011
1012
1015
1020

28
8

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

ЕМІТ ІНФО

Код за ДКУД
1801001
Код На початок звіт- На кінець звітрядка
ного періоду
ного періоду
2
3
4
1400
1405
1410
1415

220

1
Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4
-460

І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1160
1165
1170
1190
1195

2

220

316

1200
1300

220

348

1695

Баланс

1900

2

3

2000

126

2050
2090
2095
2120
2130
2150
2180

126

2190
2195

6

5
-77
-48

4

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
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2
4

220
Код за ДКУД
3

348
1801003
4

2200
2220
2240
2250
2255
2270

2290
2295

6

2300

-2

2305
2350
2355

3260
3270
3290

-41

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3295

-41

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Інші надходження

3305
3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3395

120

Чистий рух коштів за звітний період

2

Залишок коштів на початок року

3400
3405

необоротних активів

3205

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Виплати за деривативами
Інші платежі

Надходження від отриманих:
відсотків

Сплату дивідендів

3200
3215

4

120

2

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

1700

2

3255

необоротних активів

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Інші витрачання

2

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

дивідендів

1801004

3

Інші платежі

Витрачання на надання позик

1621
1625
1630
1660
1665
1690

Інші надходження

2
3220
3225
3250

-77

Товарів (робіт, послуг)

2

Код за ДКУД

1
Надходження від деривативів

Витрачання на оплату:

Зобов`язань з податків і зборів

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

За аналогічний
період попереднього року

3195

1130

166

За звітний
період

Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

довгостроковими зобов’язаннями

220

Код
рядка

2615
2650

3350
3355
3390

1125

1155

4

Отримання позик

1600

1136

2465

2610

-111
-44
-21
-4
-447
-320

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

1135

2460

2605

3100
3105
3110
3115
3155
3190

Відрахувань на соціальні заходи

1615
1620

2455

За аналогічний
період попереднього року

2600

292
447

1595

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання

2450

3055
3095

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

148

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

За звітний
період

Надходження від повернення позик
Інші надходження

1610

Код
рядка

Стаття

2415

5

у тому числі податку на додану вартість

За аналогічний
період попереднього року

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

3035

Праці

1100
1110

50
18
9
48
125

Надходження від боржників (штрафи,
пені)

1525

1500

2500
2505
2510
2515
2520
2550

Цільового фінансування

Цільове фінансування

344

За звітний
період

126

Повернення податків і зборів

220

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

3000
3005
3006
3010

1515
1520

32

2405

Стаття

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття

1420
1425

За аналогічний
період попереднього року
4

2400

800

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення

1045
1090
1095

3

2445

1510

1040

2

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

Довгострокові кредити банків

1035

За звітний
період

2410

1430
1495

1030

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код
рядка

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
аналогічний
1
Код
За звітний пе- За
період поперерядка
ріод
Дохід від участі в капіталі
днього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністативні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

56

1010

•

Стаття

01

Територія: Дніпропетровська обл.

• за міжнародними стандартами фінансової звітності
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ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Ломбард «Софт-Кредит»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

4

www.emitinfo.com

Стаття

Код
рядка

Зареєстрований
капітал

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
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
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
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000

220

www.emitinfo.com

4005
4010
4090
4095
4100
4110

Капітал у
дооцінках

НерозподілеДодатковий Резервний ний прибуток Неоплачений Вилучений
капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

Всього
220

220

220
4

4

4200
4205
4210
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

580

580
800

4
4
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-580
120

120

-460
-460

124
344
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Ломбард «Софт-Кредит»

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ»
ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ»
(надалі по тексту - «Компанія») зареєстровано 13 вересня 2012 року.
Повне найменування: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК3000» І КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ: 38228911.
Місце знаходження Компанії: : 52800, Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вулиця Горького, будинок 3, офіс 90.
Компанія була створена у вигляді повного товариства зi складеним капіталом 800
тис.грн.
Метою дiяльностi Компанії є отримання прибутку. Основними видами діяльності
відповідно до установчих документів є:
- інші види кредитування;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.
2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на
бізнес Компанії впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні
властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази,
відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база
в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж
схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні.
Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих
реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що
вживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу.
У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни з
метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.
У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Компанії не може передбачити всі тенденції, які можуть галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть
надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Компанії.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництво Компанії на
те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовий
стан Компанії. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх
факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни.
Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
3. ПЕРЕХІД НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИ ПЕРШОМУ ЗАСТОСУВАННІ
Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по
тексту – МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм
відповідає.
Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня
(надалі по тексту – гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою
Компанії. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку
Компанії.
Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового
знаку.
Первісне застосування МСФЗ. Річна звітність Компанії за рік, що закінчиться 31
грудня 2014 року буде першою річною фінансовою звітністю, яка буде відповідати
вимогам МСФЗ. Ведення бухгалтерського обліку в Компанії здійснювалось за національними стандартами, а дана фінансова інформація за МСФЗ була підготовлена
шляхом трансформації. При підготовці цієї фінансової інформації Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 1«Перше застосування МСФЗ».
Датою переходу Компанії на МСФЗ є 1 січня 2013 року. За деякими винятками,
МСФЗ (IFRS) 1«Перше застосування МСФЗ» вимагає ретроспективного застосування
редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2013 року, при підготовці вхідного
балансу по МСФЗ на 1 січня 2013 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ. При підготовці цієї попередньої фінансової інформації
Компанія застосувала тільки обов’язкові винятки.
4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності.
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх
звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.
4.1.Доходи і витрати
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної
фінансово- господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих
знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного
виконання наступних умов:
- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності, переходять до Компанії до покупця (замовника);
- Компанія не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка
зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надійно оцінена;
- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією;
- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути
надійно оцінені.
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Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються
за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи
(витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання)
робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є
відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які
здійснюються з метою отримання таких доходів.
До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним
депозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний
дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх
фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних
фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка.
Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових
коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або,
якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов’язання. Процентний дохід включається до складу доходів від
фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.
До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових
інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами.
Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.
4.2 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток
відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини,
яка відноситься до угоди з об’єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або
отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік,
розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну
дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язання по сплаті
податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
Відкладений податок відображається методом балансових зобов’язань відносно
тимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів і зобов’язань,
яка визначається для цілей їх відображення у фінансовій звітності, та їх податковою
базою. Відкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових різниць:
різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов’язань в результаті здійснення угоди, яка не є угодою з об’єднання бізнесу, і яка не впливає ні на
бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток.
4.3 Основні засоби
Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з
метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт),
надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Компанії відносяться предмети, строк
корисного використання яких перевищує один рік.
Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності. Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться
на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання
та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається
на рахунку прибутків і збитків.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Компанія враховувала:
- очікуване використання об’єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам
наведені нижче в таблиці:
Група основних засобів

років

Прилади та інвентар

2

Офісні меблі

5

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом
строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується
прямолінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б
отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан вже
відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при
необхідності коректуються станом на кожну звітну дату.
Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів
відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Компанії. Строк
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в
разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків.
4.4 Нематеріальні активи
Нематеріальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фізичної
субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації
та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об’єктах НА
Компанія вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
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Строк використання нематеріальних активів визначається Компанією самостійно,
виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації)
нематеріальних активів Компанія враховувала:
- очікуване використання об’єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об’єктів та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта НА переглядається в разі
зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
4.5 Фінансові інструменти
Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття
до обліку.
Фінансові інстументи розподіляються за такими обліковими категоріями:
1) позики та дебіторська заборгованість;
2) фінансові активи, утримувані до погашення;
3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки або збитки);
4) фінансові активи, доступні для продажу.
Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні
фінансові активи, які не котируються на активному ринку з фіксованими або
обумовленими платежами, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати в
найближчому майбутньому.
Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи
з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення,
щодо яких у керівництва Компанії є намір і можливість утримувати їх до строку
погашення.
Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат» має дві підкатегорії:
а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні;
б) фінансові активи, утримувані для торгівлі.
Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються
за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати
зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними,
незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість
являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для
фінансових зобов’язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів
і зобов’язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій
зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції
відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.
Припинення визнання. Компанія припиняє визнавати фінансові активи, 1) коли ці
активи погашені або права на грошові потоки, пов’язані з цими активами, минули,
або 2) Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або
уклала угоду про передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням цими активами, або не передала їх і не зберегла всі
істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням цими активами, але втратила право
контролю щодо даних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має
практичної можливості повністю продати актив непов’язаній третій стороні без
необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.
Визнання фінансового зобов’язання припиняється у разі погашення, анулювання
або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання. При заміні одного
існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умов
існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове
зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості
зобов’язань у звіті про фінансові результати.
4.6 Запаси
Запаси - це активи Компанії, які:
1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати,
незавершене виробництво і товари.
Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни
продажу. Собівартість запасів визначається за формулою - «перше надходження
- перший видаток» (ФІФО). Собівартість готової продукції включає в себе вартість
сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників та інші прямі
витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат (розраховану
на основі нормативного використання виробничих потужностей) і не включає витрати за позиковими коштами. Чиста ціна продажу запасів - це розрахункова ціна
можливого продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на
завершення виробництва і витрат з продажу.
4.7 Дебіторська заборгованість та аванси
Дебіторська заборгованість визнається Компанією в разі виникнення юридичного
права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Компанія відображає такі активи:
- дебіторська заборгованість з податку на прибуток;
- дебіторська заборгованість з основної діяльності;
- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.
Компанія згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської
заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому
висока ймовірність провести взаємозалік даних сум.
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням
методу ефективної ставки відсотка.
Аванси видані Компанією відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них,
перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг
включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг.
Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов’язані з авансами виданими,
не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і
відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у
складі рядка «інші операційні витрати»
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4.8 Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на
рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти
на поточних рахунках та депозити в банках.
4.9 Сплачений капітал.
Згідно з законодавства України складений капітал Компанії повинен бути сплачений грошовими коштами у повному обсязі. Грошові кошти вносяться засновниками
( учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Компанії.
4.10 Оренда
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з
правом власності на актив, класифікується як операційна оренда.
Прийняті в оперативну оренду активи на підставі договорів та актів прийманняпередачі, на балансових рахунках бухгалтерського обліку в Компанії не оприбутковані. Компанія не надає основні засоби в оперативну суборенду. Орендні платежі
орендодавцям щомісячно нараховуються та відображаються у складі адміністративних витрат.
Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про
сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу
списання таких витрат протягом строку оренди.
4.11 Кредити та позики
Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою
вартістю за вирахуванням будь-яких витрат на здійсненню кредитної (позикової)
угоди. Фінансові зобов’язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективного відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення
відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику.
Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення не
перевищує дванадцять місяців від звітної дати.
4.12 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість
Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому
внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов’язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю,
а згодом відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотка.
4.13 Резерви майбутніх витрат і платежів
Резерви за зобов’язаннями та платежами - це нефінансові зобов’язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне
або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує
ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік ресурсів,
які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою
найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну
дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
4.14. Витрати на персонал Компанії та відповідні відрахування
Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державнiй
пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв
роботодавця як відповідний вiдсоток вiд поточних загальних виплат працiвникам.
Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна
заробiтна плата.
4.15. Звітність за сегментами
Діяльність Компанії у звітному періоді здійснювалась в одному операційному
сегменті. Компанія здійснювала діяльність з кредитування. Таким чином, у звітному
році долі сегментів в сукупних доходах були наступними: кредитування – 100,0%.
Витрати, розподілені за сегментами, становили у звітному році наступні пропорції:
кредитування – 100,0%.
Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову
вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов’язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання.
4.16 Страхові резерви
Страхові резерви нараховуються Компанією у випадках передбачених законодавством України, яке регулює діяльність ломбардів.
5. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Компанія використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів
та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного
фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на
минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх
подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також
використовує певні судження. При визначенні суми резервів Компанія враховує
попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка
можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку
резервів Компанії.
Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно мала
в своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні
обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на
ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.
Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі
наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстрочені податкові
активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій
є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зараховані податкові збитки.
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У випадках колі справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити
на підставі даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми збитків
від зменшення корисності потребує певну частку судження. Судження включають
облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на вартість фінансових інвестицій,
які наведено у звіті про фінансовий стан.
6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ЗМІНЕНИХ СТАНДАРТІВ І ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Міжнародні стандарти, які були видані, але ще не набули чинності на дату випуску
фінансової звітності Компанії, перераховані нижче по тексту. У даний перелік
міжнародних стандартів включені стандарти та роз’яснення, які, як обгрунтовано
вважає Компанія, можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або
фінансові показники, які застосовуються в майбутньому. Компанія має намір прийняти дані міжнародні стандарти, коли вони набудуть чинності
- МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності - Подання статей іншого сукупного доходу». Поправки до IAS 1 вносять зміни в груповання статей, представлених у складі іншого сукупного доходу. Статті, які будуть перекласифіковані (або відновлені)
до складу прибутку або збитку в який-небудь момент у майбутньому (наприклад,
при припиненні визнання або погашенні), повинні будуть представлятися окремо
від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Дана поправка впливає тільки
на подання і тим самим не впливає на фінансовий стан або фінансові показники
Компанії. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються
1 липня 2012 року або після цієї дати.
- МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток - Відшкодування активів, що лежать в основі
відкладеного податку». Дана поправка пояснює визначення відкладеного податку
по об’єкту інвестиційної нерухомості, переоцінюваного за справедливою вартістю.
Поправка вводить спростовне припущення про те, що відкладений податок по
об’єкту інвестиційної нерухомості, який переоцінюється за справедливою вартістю
згідно моделі в стандарті IAS 40, повинен визнаватися на основі припущення про
відшкодування балансової вартості даної інвестиційної нерухомості за допомогою
її продажу. Поправкою також вводиться вимога про те, що відкладений податок по
активам, що не амортизуються, оцінюваним з використанням моделі переоцінки з
МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен оцінюватися на основі припущення про відшкодування їх балансової вартості за допомогою продажу. Поправка набуває чинності
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 року або після цієї дати.
- МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації - Припинення визнання» Вимоги до розкриття інформації. Поправка вимагає розкриття додаткової
інформації щодо фінансових активів, які були передані, але визнання яких не було
припинено, щоб дозволити користувачеві фінансової звітності Компанії зрозуміти відносини між тими активами, визнання яких припинене, та належних до них
зобов’язань. Крім цього, поправка вимагає розкриття інформації про продовження
участі у фінансових активах, визнання яких припинене, щоб дозволити користувачеві оцінити характер і ризики, пов’язані з продовженням участі підприємства
у фінансових активах, визнання яких припинене. Поправка набуває чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 року або після цієї дати.
Дана поправка впливає тільки на розкриття інформації і не впливає на фінансовий
стан або фінансові показники Компанії.
- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: Класифікація та оцінка». Стандарт IFRS 9
відображає перший етап роботи Ради IASB по заміні Стандарту IAS 39 і застосовується до класифікації та оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань, як
визначено в Стандарті IAS 39. Даний стандарт набуває чинності для річних звітних
періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. На наступних етапах
Рада IASB розгляне облік хеджування та знецінення фінансових активів. Застосування першого етапу стандарту IFRS 9 вплине на класифікацію і оцінку фінансових
активів Компанії, але потенційно не впливатиме на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань. Компанія визначить вплив у поєднанні з іншими етапами по мірі їх
випуску, щоб скласти повну картину.
- МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». Стандарт IFRS 13 представляє собою єдине джерело рекомендацій в рамках МСФЗ щодо всіх оцінок справедливої
вартості. Стандарт IFRS 13 не вводить нові вимоги про те, «коли» компанії повинні
використовувати справедливу вартість. Замість цього стандарт визначає, «як» слід
оцінювати справедливу вартість в тих випадках, коли оцінка за справедливою
вартістю необхідна або допускається згідно МСФЗ. В даний час Компанія оцінює
вплив, який цей стандарт зробить на її фінансовий стан та фінансові показники.
Даний стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2013 або після цієї дати.
- МСБО (ІАS) 19 «Виплати працівникам» (у новій редакції). Рада з МСФЗ опублікувала
кілька поправок до ІАS 19. Вони варіюються від фундаментальних змін (наприклад, виключення механізму коридору і поняття очікуваної прибутковості активів
програми) до простих роз’яснень та змін формулювання. Нова редакція стандарту
набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року.
Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії.
- МСБО (ІАS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (в
редакції 2011 р.)
В результаті опублікування (IFRS)11 «Угоди про спільну діяльність» та (IFRS)12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» МСБО (ІАS) 28 отримав нову
назву (ІАS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» і тепер
описує застосування методу участі не тільки у відношенні інвестицій в асоційовані
компанії, але також у відношенні інвестицій в спільні підприємства. Стандарт в
новій редакції набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2013 року.
- МСБО (ІАS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань»
В рамках поправок до (ІАS) 32 роз’яснюється значення фрази «в даний момент
володіє юридичним закріпленим правом на здійснення взаємозаліку». Передбачається, що дана поправка не вплине на фінансовий стан або фінансові результати
діяльності Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати.
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7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи.

Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня
(надалі по тексту – гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою
Компанії. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку
Компанії.

Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи» події, що потребують коригування активів та зобов’язань Компанії
внаслідок виникнення умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні.

Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового
знаку.

Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період.

Основні засоби.
На дату переходу на МСФЗ 01.01.2013р. первiсною вартiстю основних засобiв визнано доцiльну собiвартiсть (залишкова вартість основних засобiв по П(С)БО).
Основні засоби

На 01.01.2013 (тис.грн.)

На 31.12.2013 (тис.
грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Первісна вартість

-

-

28

Знос

-

-

8

Залишкова вартість на звітну дату

-

-

20

Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи
Авторські та суміжні з ними права

На 01.01.2013
(тис.грн.)

На 31.12.2013
(тис.грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Первісна вартість

-

-

13

Знос

-

-

1

Залишкова вартість на звітну дату

-

-

12

На звітну дату керівництвом Компанії здійснено аналіз ознак щодо можливого
зменшення корисності нематеріальних активів. Ознак щодо зменшення корисності
нематеріальних активів не виявлено.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів Компанії за звітний період складено за вимогами МСБО 7
«Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається
інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових
виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів
від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.
Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності,
сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка
виникла при придбанні імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні
заходи та інші витрати.
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому
числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій,
інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та
дивіденди.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в
результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.
Розкриття інформації щодо операцій зі зв’язаними сторонами
Зв’язаними особами для Компанії є: засновники та учасники товариства; посадові
особи Компанії.

№
п/п

Найменування показника

На 31.12.2013
(тис.грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

-

-

148

Інша поточна дебіторська заборгованість

220

220

166

До складу іншої дебіторської заборгованості віднесено фінансову допомогу у розмірі 146 тис. грн.
Грошові кошти.
Грошові кошти Компанії зберігаються на поточних та депозитних банківських
рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами
здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.
Найменування грошових статей

На 01.01.2013 (тис. грн.)

На 31.12.2013
(тис. грн.)

П(С)БУ

МСФЗ

МСФЗ

Готівкові кошти в касі

-

-

-

Поточні рахунки у банку

-

-

2

Зареєстрований капітал
Зареєстрований капітал Компанії - це складений капітал , який на звітну дату
складає 800 000, 00 грн. (Вісімсот тисяч грн. 00 коп.).
Неоплачений капітал
На дату складання фінансової звітності частина неоплаченого статутного капіталу
Компанії склала 460 тис. грн.
Нерозподілений прибуток.
Нерозподілений прибуток Компанії на звітну дату складає 4 тис. грн.
Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:
1)
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором,
2)
забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно
діючого підприємства.
Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, наведеного в балансі. За станом на кінець кожного звітного
періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу.

П.І.Б. пов’язаної особи

Вид
пов’язаної
особи

Посада

1

ТОВ «УБК-3000»

95%

засновники

-

2

ТОВ «ГЛОБАЛБІЗНЕС-ИНФОРМ»

5%

засновники

-

Скалозуб Андрій Анатолійович

-

посадові
особи

директор

Желізняк Тетяна Володимирівна

-

посадові
особи

головний
бухгалтер

Дебіторська заборгованість
На 01.01.2013
(тис.грн.)

Частка засновника
(учасника)
Компанії в
сплаченому
капіталі

4

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Компанії нараховувалась і
виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Компанії, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом звітного періоду Компанія здійснила операції з пов’язаною особою
Скалозубом Андрієм Анатолійовичем , щодо отримання зворотної фінансової допомоги у сумі 146 тис. грн. Умови такої операції відповідають загальноринковим.
Директор Компанії

Скалозуб А. А.

Головний бухгалтер

Желізняк Т. В.

ЕМІТ ІНФО

Основні відомості про ломбард:
Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І
КОМПАНІЯ».
Ідентифікаційний код: 38228911.
Місцезнаходження: 52800, Дніпропетровська область, місто Першотравенськ,
вулиця Горького, будинок 3, офіс 90.
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ», у складі що додається, а саме:
балансу на 31.12.2013р. та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також стислий
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням МСФЗ 1 «Перше застосування».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка
можливо буде використана для підготовки першого повного пакету фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р. з урахуванням можливих коригувань, які
будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані
при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи загального призначення, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку 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 попередня фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої
фінансової 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 використаної облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення модифікованої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності встановлені вимоги
щодо інформації, яка розкривається у фінансовій звітності. Так, зокрема, розкриттю
підлягають політики управління фінансовими ризиками, статті фінансової звітності,
тощо. Якщо відповідна інформація була б розкрита, фінансова звітність була б
більш зрозумілою для користувачів. Не розраховуються відстрочені податки, не
створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату
відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», а також
не застосована оцінка ознак можливого зменшення корисності активів.
Висловлення думки:
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова
звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І
КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату,
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи загального
призначення.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ»
ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ»
ЗА ФІНАНСОВИЙ РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2013 РОКУ
Адресат: учасники та керівництво товариства,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА».
Аудиторська компанія здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва
Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3636, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 153/3 від 29
вересня 2005 року. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 219/3 від
14 липня 2010 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 14 липня 2015 року.
Аудиторська компанія включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 січня 2014 року №236. Реєстраційний номер
Свідоцтва 0095, строк дії з 28 січня 2014 року по 14 липня 2015 року.
Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.
Телефон: +38 056 788 30 87.

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у фінансову
звітність станом на 01.01.2013р. під час можливого складання першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Також звертаємо
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності, склад якої передбачено
МСФЗ, може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ», результатів
його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не
модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність було складено в процесі освоєння керівництвом компанії МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СОФТ-КРЕДИТ» ТОВ «УБК-3000» І КОМПАНІЯ» може бути не
прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено
відповідним органам Національної комісії що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
Директор
ТОВ «ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
аудитор
М.М. Скрябін
сертифікат аудитора серії А № 005422
49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
Дата висновку (звіту) аудитора: 21 березня 2014р.

Поточна кредиторська заборгованість.
На дату складання звітності Компанія має поточну кредиторську заборгованість
за розрахунками з бюджетом розмірі 2 тис. грн. та інші поточні зобов’язання (підзвітні кошти) у розмірі 2 тис. грн.
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Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
КОДИ

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія»
Дата (рік, місяць, число)

Територія: Київська

2013

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2

12

31

Організаційно-правова форма господарювання: Повне товариство

за ЄДРПОУ

37722043

Вид економічної діяльності: Інші види кредитування

за КОАТУУ

3210600000

Середня кількість працівників: 5

за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
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 розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010

42

33

1011
1012
1015

49
7

53
20

1016
1017
1020
1021
1022
1030

• Форма №1

•

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1400

220

220

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

42

33

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

2

1130
1135
1136
1140

4

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

97

103

108
20
88
1

68
24
44

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

206

177

1200
1300

248

210

2

3

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

2000

353

53

Чисті зароблені страхові премії

2010

-101

180

61

-100

181

Стаття

Код
рядка

За звітний період

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

1

2

Витрати на збут

2150

Інші операційні витрати

2180

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

-135

218

53

збиток

2195

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
2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

1531

Інші операційні доходи

2120

1532

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністативні витрати

17

5

2121

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

2130

-234

-110

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

1645
1650
1660
1665

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

39
68

29

1700

248

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

29

1640

1670
1690

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

210

www.emitinfo.com

www.emitinfo.com

-37

1
-89

1
-89

прибуток

2350

збиток

2355

1
-89

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

1610

29

4

Чистий фінансовий результат:

2122

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

1635

3

2182

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1615
1620
1621
1625
1630

1801003

2181

прибуток

2105

1521
1525

Код за ДКУД

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами
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1500

1035

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД
Пасив

1

За аналогічний
період попереднього року
4

260

V

ЕМІТ ІНФО

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

64.92

Адреса: Грушевського, буд. 7, м.Бровари, Броварський район, Київська обл., 07400, тел.3619456
Складено:

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

За аналогічний
період попереднього року

Код
рядка

За звітний
період

Матеріальні затрати

2500

2

Витрати на оплату праці

2505

79

31

Відрахування на соціальні заходи

2510

25

11

Амортизація

2515

13

7

Інші операційні витрати

2520

115

96

Разом

2550

234

145

Стаття

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

-89

Дивіденди на одну просту акцію

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО
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3040
3045
3050
3055

978

3095

240

3100
3105
3110
3115

337

-114
-64
-28
-13

-98
-32
-11
-1

3116
3117
3118
3135
3140
3145

-2

3150
3155

-1137

3190
3195

-191
2

-434
-181

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Стаття
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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
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 ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

64

ЕМІТ ІНФО

Код
рядка

Зареєстрований
капітал

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

220

220

Капітал у
Додаткодооцінках вий капітал
61

61

Групи нематеріальних
активів

3250
3255
3260
3270
3275

-3

3280
3290
3295

-3

81

3305

39

3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
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1
-100

10

11

Залишок на кінець
року
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
12
13
14
15
Інші зміни за рік

010
020
030
040
050
060

Інші нематеріальні
активи
Разом

070

Гудвіл

090

080

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності			
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів					
вартість створених підприємством нематеріальних активів 				
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань			
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

3390
3395
3400
3405

-39
-39
-40
108

-20
100
-94
202

68

108

3410
3415

Групи основних засобів

Всього
180

180
1

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Залишок на
початок року

знос

3

4

130
140

20

5

150

7

1

1801005

Із рядка 260 графа 14 		
			
			
			
			
Із рядка 260 графа 8 		
			
Із рядка 260 графа 5		
			
Із рядка 260 графа 15 		
Із рядка 105 графа 14 		
61

5

3375

4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290

220

2

Переоцінка (дооцінВибуло за рік
ка +, уцінка -)
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
6
7
8
9

3370

4114
4116
4200
4205
4210
4215

4291
4295
4300

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об’єкти промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права

Із рядка 080 графа 14		
			
			
Із рядка 080 графа 5		
Із рядка 080 графа 15		

Код за ДКУД

-101
1

-13

3300

НерозподілеРезервний ний прибуток Неоплаче- Вилучений
(непокритий ний капітал
капітал
капітал
збиток)

-101

-13

Залишок на початок року
первісна
нако(перепичена
оцінена) амортивартість
зація
3
4

2
100
105

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

зносу

знос

6

7

8

9

зносу

10

11

12

13

Інші зміни
за рік

Залишок на
кінець року

знос

14

15

7

20

12

3

2

10

3

1

1

1

1

3

22

4

4

13

53

20

5

У тому числі
Одержані за
Передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

знос

первісна
(переоцінена) вартість

5

3235

первісна
(переоцінена) вартість

17

3220
3225
3230

первісна
(переоцінена) вартість

3035

І. Нематеріальні активи

3215

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

3025

3205

Нараховано
амортизації
за рік

53

1801008

Код за ДКУД

• Форма №5

первісної
(переоціненої) вартості

316

ЕМІТ ІНФО

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N602))

Втрати від зменшення
корисності

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012 р

3200

Нараховано амортизації зарік

4

1801004
4

первісна
(переоцінена) вартість

3

Код за ДКУД
2
3

Надійшло
за рік

2

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

первісної
(переоціненої) вартості

За аналогічний період
попереднього року

Надійшло зарік

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

За звітний
період

первісна
(переоцінена) вартість

Стаття

Код
рядка

Код рядка

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Код рядка

ЕМІТ ІНФО

знос

16

17

18

19

110
120

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

22

1

260

49

7

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів						
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів				
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів					
вартість основних засобів, призначених для продажу						
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду						
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності					
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю				

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

1
181

www.emitinfo.com

www.emitinfo.com

№1(4) • 7 квітня 2014 р.

ЕМІТ ІНФО

65

ЕМІТ ІНФО

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних
засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних
активів
Придбання (вирощуваня) довгострокових
біологічних активів
Інші
Разом

Код
рядка
2
280

3

Найменування показника
Код рядка
1
2
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця
450
Реалізація інших оборотних активів
460
Штрафи, пені, неустойки
470
Утримання об’єктів житлово-комунально480
го і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
490
у тому числі: відрахування до резерву
491
сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
492
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі
за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630

290
300
310
320
330
340

Із рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

Код
рядка
2

За рік

На кінець року
довгострокові

поточні

4

5

3

VIII.Запаси

V. Доходи і витрати

На кінець
року
4

За рік

350
360
370

380
390
400
410
420

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(421)			
за справедливою вартістю
(422)
		 за амортизованою собівартістю (423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(424)
		 за справедливою вартістю
(425)
		 за амортизованою собівартістю (426)

Доходи
3

Витрати
4

17

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
Грошові кошти, використання яких обмежено

Код
рядка

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

2
800

Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами
за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

810
820
830
840
850

На кінець року
3
24
44

880
890
900
910
920

у т.ч. за строками
непогашення
від 12
від 18
до 12
до 18
до 36
місяців місяців
місяців
4
5
6

2

3

940

2

2

950

103

103

Сума
3
6
3

775

Разом

780
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Код рядка
2
1300
1310

Сума
3
13

1311
1312
1313

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

#684

1316

#686

1317
Обліковуються за справедливою
вартістю

1
Довгострокові біологічні активи –
усього :
в тому числі робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження
інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи –
усього:
в тому числі:тварини на вирощуванні та відгодівлі
біологічні активи в стані біологічних
перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

2

3

4

5

6

7

залишок на
кінець року

залишок на
кінець року

Резерв сумнівних боргів

1253

вибуло за рік

770

1252

зміни вартості
за рік

#578

1251

надійшло за
рік

760

1243
1250

залишок на початок року

#570

1242

накопичена амортизація

750

1241

первісна
вартість

740

Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

1230
1235
1240

вигоди від
відновлення
корисності

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

1220
1225

втрати від
зменшення
корисності

730

Сума
3

нараховано
амортизації
за рік

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

9

накопичена амортизація

720

6

Залишок
на кінець
року

вибуло за рік
первісна
вартість

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

5

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована
при оцінці забезпечення
8

надійшло за
рік

710

4

Сторновано
невикористану
суму у звітному
році
7

накопичена амортизація

2

Використано
у звітному
році

залишок на
початок року
первісна
вартість

3

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

Збільшення за звіт, рік
нараховано додаткові від(створено)
рахування

Групи біологічних активів

Код рядка

Залишок
на початок
року

Код рядка
2
1210

XIV. Біологічні активи

VII. Забезпечення і резерви
Код
рядка

1160

з них машини та обладнання

Обліковуються за первісною вартістю

Види забезпечень і резервів

1130
1140
1150

Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

Найменування показника
Код рядка
1
2
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980

(691)		

1120

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

68

Сума
3

1110

Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного
року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань

870

Всього
Код на
Найменування показника рядка
кінець
року
1
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

Код рядка
2

XII. Податок на прибуток

860

IX. Дебіторська заборгованість

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг ) за товарообмінними(бартерними)
контрактами з пов’язаними сторонами
(632)		
%
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності		
(633)

Найменування показника
1

Найменування
показника
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XI. Будівельні контракти

Переоцінка за рік
Балансова
вартість
збільшення
на кінець чистої вартосуцінка
року
ті реалізації *
3
4
5

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)				
переданих у переробку
(922)		
оформлених в заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні
(позабалансовий рахунок 02)
(925)
Із рядка 275 графа 4
Балансу запаси призначені для продажу
(926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

VI. Грошові кошти

Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія»
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1420
1421
1422

1423
інші поточні біологічні активи
1424
разом
1430
Із рядка 1430 графа 5 і графа 14
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування		
(1431)
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій			
(1432)		
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності								(1433)
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Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва – усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва – усього
у тому числі:
приріст живої маси – усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
#1042
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи – разом
Керівник Панасенко Максим Анатолійович

Вартість
Код первіснорядка го визнання

Витрати,
пов’язані 3
біологічними
перетвореннями

витрати

Уцінка

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток –) від
первісного
реалізації визнання та
реалізації

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
Головний бухгалтер Любецька Юлія Володимирівна

Керівництву ПТ «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія»
Національній Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Нами був проведений аудит фінансової звітності Повного Товариства «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія» (в подальшому Товариство), що
додається, яка включає: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», станом на 31.12.2013
року (Форма №1); «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2013
рік (Форма №2); «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3); «Звіт про власний капітал» (Форма №4 ); «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2013 рік,
що закінчився на зазначену дату та опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на кінець
дня 31.12.2013 року. Фінансову звітність було складено управлінським персоналом
із використанням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”. Ця фінансова
звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у якості
порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2014 року.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання
цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг (МСА). 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 і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Повного Товариства «Ломбард Допомога
- Соколов Віктор Миколайович і компанія».
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність Повного Товариства «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія» за 2013 рік станом на кінець дня 31.12.2013
року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності, та відповідає основам бухгалтерського обліку, Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), законодавству України та прийнятої Облікової
політики, з урахуванням Параграфу з інших питань в аудиторському звіті.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той
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дохід

СобіВиручка вартість
від реа- реалізалізації
ції

1500

Аудиторський висновок (Звіт)
незалежних аудиторів та фінансова звітність
ПТ «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія»
за рік, що закінчився 31.12.2013 року
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Результат від
первісного визнання

факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та
внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Зазначена невизначеність обумовлена тим, що економіка України знаходиться під негативним впливом
ринкових коливань у світовій економіці та інших об’єктивних причин. Ми не маємо
змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий
стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Параграф з інших питань в аудиторському звіті
У цьому параграфі аудитори наводять інформацію, яка пояснює особливості переходу на МСФЗ щодо фінансової звітності, а саме:
- розкриття впливу переходу на МСФЗ;
- відсутність порівняльної інформації;
Товариство вперше складає фінансову звітність за МСФЗ за 2013 рік.
З урахуванням МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності», Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2013 року. Вимоги до
фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету фінансової
звітності відповідно до МСФЗ наведено у МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Пункт 21 МСФЗ 1 передбачає, що для відповідності МСБО 1 перша фінансова звітність суб’єкта господарювання за МСФЗ має містити принаймні три звіти про фінансовий стан (баланси), два звіти про сукупні доходи (звіт про фінансові результати),
два окремі звіти про прибутки та збитки (якщо їх подають), два звіти про рух грошових коштів та два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що
включають порівняльну інформацію.
Таким чином, фінансова звітність Товариства, яке відповідно до законодавства складає фінансову звітність за МСФЗ і обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2013 року,
не є повним пакетом фінансової звітності.
Виходячи з певних обмежень, які накладає МСФЗ 1, та особливостей національного
законодавства, можна виправдати обмежене використання МСФЗ застосуванням
концептуальної основи фінансової звітності спеціального призначення. Концептуальна основа фінансової звітності спеціального призначення – це така основа, яка
відповідає інформаційним потребам певного кола користувачів. Тому до фінансової
звітності перехідного періоду, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, доречно застосовувати саме концептуальну основу фінансової звітності спеціального
призначення, а першу фінансову звітність за МСФЗ вважати такою, що складена відповідно до концептуальної основи фінансової звітності загального призначення.
Ще одним обмеженням, яке накладає МСФЗ 1 є те, що для складання попередньої
фінансової звітності за МСФЗ і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2014 року.
МСА 710 під порівняльною фінансовою звітністю розуміє порівняльну інформацію,
до складу якої входять суми та інші розкриття інформації за попередній період для
порівняння з фінансовою звітністю поточного періоду. Рівень інформації, що входить до складу цієї порівняльної фінансової звітності, є зіставним із рівнем інформації у фінансовій звітності поточного періоду.
Згідно МСА 710 аудитори отримали достатні і прийнятні аудиторські докази щодо
того, чи була подана порівняльна інформація, яка включена до фінансової звітності, в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами щодо порівняльної інформації у застосовній концептуальній основі фінансової звітності. Виконати цю вимогу під час
аудиту фінансової звітності за 2013 рік аудитори не мали змоги з об’єктивних причин, оскільки обмеження МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», що накладаються
на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що передує першій фінансовій
звітності за МСФЗ, призводять до відсутності порівняльної інформації.
Аудиторський висновок (Звіт незалежних аудиторів) щодо вимог інших нормативних та законодавчих актів
Розкриття інформації відповідно до розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками
проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової
компанії за рік» (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. N 6337).
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Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Блискор” здійснює
діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня
2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року, ТОВ Аудиторська фірма «Блискор», включена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ 08.08.2013 року № 2658, реєстраційний номер свідоцтва 0051.
Місце знаходження головного офісу ТОВ Аудиторської фірми «Блискор»: Україна,
07300, Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А.
Телефони: (044) 5014405, (044) 3315735;тел./факс: (044) 5853693 .
Незалежний аудитор, який підписує висновок:
Генеральний директор ТОВ АФ «Блискор» - Шпаковська Тетяна Леонідівна здійснює
діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 003342, виданого рішенням
Аудиторської палати України № 64 від 26 березня 1998 р. та чинного до 26 березня
2017р.; та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №000482 від 13.07.2004 р., та подовженого розпорядженням Національної Комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 04.12.2012р. № 2526.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Аудит фінансової звітності Повного Товариства «Ломбард Допомога - Соколов
Віктор Миколайович і компанія» проведено згідно з договором № 14010200 від
20.01.2014 р., за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
Метою аудиту є надання висновку, що фінансова звітність Товариства складена
відповідно до діючого в Україні законодавства та справедливо і достовірно, у всіх
суттєвих аспектах, відображає (або не відображає) дійсний фінансовий стан Товариства.
Аудит розпочато 20.01.2014 р., закінчено 20.02.2014 р.
Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його фінансової звітності за 2013 рік: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», станом на 31.12.2013 року (Форма №1); «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)» за 2013 рік (Форма №2); «Звіт про рух грошових коштів»
(Форма №3); «Звіт про власний капітал» (Форма №4 ); «Примітки до річної фінансової
звітності» (Форма №5) за 2013 рік, що закінчився на зазначену дату, опис основних
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової
звітності за рік станом на кінець дня 31.12.2013 року.
Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим
обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої
під час проведення аудиту.
Аудит було сплановано та проведено з метою збору достатньої кількості інформації
про те, що звіти не мають суттєвих помилок.
Під час аудиту нами зроблено дослідження шляхом тестування доказів та обґрунтування сум і інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності
застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства, щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатню кількість інформації для складання аудиторського висновку (звіту) у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Основні відомості про Товариство:
Повне найменування

Повне Товариство «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія»

Код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України

37722043

Місцезнаходження

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, буд.7

Дата та № державної реєстрації

05.09.2011 № 1 355 102 0000 003768

Організаційно-правова
КОПФГ

форма

за

встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань,
перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення та результатів
у відповідності з вимогами МСФЗ
Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» Товариство самостійно визначає облікову політику. У 2013 році Товариством
(з переходом на МСФЗ) наказом від 10.01.2013 року № 1-ОП була прийнята нова
Облікова політика. Облікова політика Товариства, в цілому, відповідає Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ, іншим
діючим нормативним актам.
За 2013 рік дані синтетичного та аналітичного обліку у Товаристві, у цілому,
відповідають даним звітних форм.
Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року, у цілому,
відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні
в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та відповідає даним
фінансової звітності.
Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, у
цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які
чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та відповідає даним
фінансової звітності.
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2013 року
в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, які чинні в Україні, облікові дані достовірні та відповідають даним фінансової
звітності.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства, станом на кінець дня 31.12.2013
р. сформований належним чином та сплачений повністю
у відповідності з
Законодавством України та складає 220 тис.грн.
На нашу думку, розмір і структура власного капіталу та інші показники і нормативи
Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2013 року відповідають вимогам
діючого законодавства.
Із отриманої, під час аудиту, та зазначеної в примітках до фінансової звітності
інформації, Товариство планує збільшити розмір Статутного капіталу до 310 тис.грн.
За результатами діяльності за 2013 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 1
тис. грн.
Вартість чистих активів станом на кінець дня 31.12.2013 р. Товариства відповідає
вимогам законодавства України (Додаток №1).
На підставі отриманих показників фінансової звітності Товариства, нами проведено
аналіз фінансово-господарської діяльності станом на кінець дня 31.12.2013 р., який
наведено у Додатку №2.
Генеральний директор
Т.Л. Шпаковська
ТОВ АФ «Блискор»
Дата видачі аудиторського висновку: 20 лютого 2014 р.
Місце видачі аудиторського висновку: Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А.
Додаток №1.
Розрахунок вартості чистих активів
станом на кінець дня 31.12.2013 року
Найменування: Повне Товариство «Ломбард Допомога - Соколов Віктор
Миколайович і компанія»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37722043
Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статті
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Код рядка

Розрахункові дані на
кінець звітного періоду,
тис. грн.

АКТИВИ
Необоротні активи

1095

33

Оборотні активи

1195

177

Активи, усього

210

Види діяльності за КВЕД-2010

64.92 Інші види кредитування
65.11 Страхування життя
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання

1595

0

Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи

Серія ЛД № 552 від 03.07. 2012 р.

Поточні зобов’язання: залишкова вартість

1695

29

Реєстраційний номер

15102713

Чисельність працівників на звітну
дату

5

Банківські реквізити

ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, п/р 26504300207818

Кількість відокремлених підрозділів

1

Повідомлення про внесення до Державного реєстру фінансових установ
інформації про відокремлені підрозділи

Рішення Нацфінпослуг від 30.11.2012 р. № 2507

Відокремлений підрозділ

№1 Повного Товариства «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія»

Місцезнаходження відокремленого
підрозділу фінансової компанії

02088 м. Київ, вул. Леніна,буд.45-А

29

Розрахункова вартість чистих активів

181

Генеральний директор
ТОВ АФ «Блискор» 20 лютого 2014 р.

Т.Л. Шпаковська
Додаток №2.

Довідка про фінансовий стан
Повного Товариства «Ломбард Допомога - Соколов Віктор Миколайович і компанія

Повне Товариство «Ломбард
Допомога - Соколов Віктор Миколайович і
компанія» функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним
законодавством та установчими документами.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому
виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх
відображення. Облік автоматизовано.
На підставі проведених аудиторських процедур, аудитори зазначають, що
бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог застосованої
концептуальної основи, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, які
чинні в Україні, з дотриманням прийнятої Облікової політики, інших нормативних
документів з питань організації бухгалтерського обліку, та у відповідності до
Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових України.
овариство вперше застосувало МСФЗ у фінансовій звітності за 2013 рік, дата
переходу на МСФЗ – 1 січня 2013 року. Остання фінансова звітність Компанії у
відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2012.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, складена на основі
даних бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, ведення й складання яких,
здійснено у відповідності з системою регулювання бухгалтерського обліку,
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Зобов’язання, усього

1. Показники платоспроможності

оптим.
значення

01.01.2013

31.12.2013

Коефіцієнт поточної ліквідності
(КЛ1)

підсумок розд. ІІ активу - рядки
1100,1101,1102,1103,1104
підсумок розділу ІІІ пасиву

не
менше
ніж 0,5

3,0

6,1

Коефіцієнт миттєвої ліквідності
(КЛ2)

Рядок1120 + рядок 1160 +
рядок 1165
підсумок розділу ІІІ пасиву

не
менше
ніж 0,2

1,6

2,3

2. Показники фінансової
стійкості
Коефіцієнт фінансової незалежності
(КФН)

підсумок розділу І пасиву_
підсумок розд. І пасиву + підсумок розд.ІІ пасиву + підсумок
розд. ІІІ пасиву+ підсумок розд.
ІV пасиву + підсумок розд. V
пасиву

не
менше
ніж 0,1

0,7

0,9

Коефіцієнт покриття необоротних
активів власним
капіталом (КПНА)

підсумок розділу І пасиву
підсумок розділу І активу

не
менше
ніж 0,1

4,3

5,5

Генеральний директор
ТОВ АФ «Блискор»
20 лютого 2014 р.
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ПАТ «Комбінат «Придніпровський»

ПАТ «КОМБИНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»
Фінансова звітність
за Міжнародними стандартами
фінансової звітності
на 31 грудня 2013 року
Лист керівництва
Публічне акціонерне товариство “Комбінат “Придніпровський” знаходиться
на території Індустріального району м. Дніпропетровська за адресою 49051, м.
Дніпропетровська, вул. Журналістів,15.
Публічне акціонерне товариство “Комбінат “Придніпровський” створене за
рішенням Зборів засновників та відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
03.11.1990 року № 529-р шляхом викупу майна виробничого молочного комбінату
“Придніпровський”. Комбінат заснований на базі Дніпропетровського міськмолзаводу № 2 , який був побудований у 1976 році.
Статутний капітал ПАТ “Комбінат “Придніпровський” становить 17 500 тис. грн., і
поділений на 7 000 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,5 грн.
кожна.
Місія комбінату — виробництво смачних , корисних молочних продуктів в найкращих національних традиціях, з використанням передових технологій.
Основний напрямок діяльності компанії — приймання і переробка молока на
цільномолочну продукцію. ПАТ “Комбінат “Придніпровський “ виробляє таку
продукцію: молоко, дієтична молочна продукція, сметана, сирні вироби, масло,
твердий сир. За 38 років роботи комбінат зарекомендував себе, як виробник
якісної молочної продукції в широкому асортименті та вже багато років утримує
позиції одного з лідерів на українському ринку. Щоденно на комбінаті перероблюється, 200т молока.
Протягом останніх 12 років продукцію підприємства представляє торгова марка
“Злагода”, яка неодноразово відзначалася найвищими винагородами за якість
продукції на міжнародних виставках, конференціях, ярмарках та дегустаціях, що
проходили у Франції, Німеччині, Росії, Україні. Торгова марка “Злагода” має Диплом
якості Євроринку.
Також на ринку України продукція ПАТ “Комбінат “Придніпровський” представлена
торговою маркою “Любимчик”. Ця торгова марка являє собою нову серію глазурованих сирків з підвищеним вмістом жирності. Також під цією торговою маркою
випускаються дитячі сирки -дієтичні та легкі, та сиркові маси. У 2012 році освоєно
виробництво нової продукції термостата в склі:сметана, йогурт, простокваша,
ряжанка.
Всі права на торгові марки “Злагода” та “Любимчик” належать ПАТ “Комбінат
“Придніпровський “. Вартість цих торгових марок не відображена у звіті про фінансовий стан (витрати,пов’язані із створенням торгових марок мають бути списані
у витрати), як того вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності. Але ми
вважаємо, що наявність цих торгових марок допомагає генерувати доходи,отже
збільшує вартість компанії
1.Вступ
Ця фінансова звітність за 2013 рік була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, які розроблені Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку Міжнародної федерації бухгалтерів, із змінами та доповненнями.
ПАТ “Комбінат “Придніпровський” (надалі -”Підприємство”) , зареєстрований за
адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів,15 і є резидентом України.
Підприємство є публічним акціонерним товариством, з відповідальністю акціонерів, обмеженою часткою акцій, які їм належать. Підприємство не належить до
будь-якої групи або холдингу.
Основна діяльність підприємства -переробка молока на молочну продукцію:
-нормалізоване молоко;
-дієтична молочна і кисломолочна продукція;
-сметана;
-сирні вироби;
-масло;
-твердий сир.
Підприємство створене за рішенням Зборів засновників та відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 03.11.1990року № 529-р шляхом викупу майна
виробничого молочного комбінату “Придніпровський”, який був заснований на базі
Дніпропетровського міського молочного заводу № 2, побудованого у 1976 році.
Первісна назва підприємства - “Акціонерна компанія “Комбінат “Придніпровський”.
В 1995 році підприємство було перейменоване на Акціонерне товариство відкритого типу “Акціонерне товариство відкритого типу “Акціонерна компанія “Комбінат
“Придніпровський”. В 2004 році було змінено назву на Відкрите акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Комбінат “Придніпровський”
07 грудня 2010року назву підприємства змінено на Публічне акціонерне товариство “Комбінат “Придніпровський”.
Статутний капітал ПАТ “Комбінат “Придніпровський” становить 17 500 тис. грн.
і поділений на 7 000 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,5 грн.
кожна.
Цю фінансову звітність подано в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше .
2.Економічне средовище
Ринок молочних продуктів України відноситься до високо конкурентних —
кількість тільки великих гравців порядку 15-18, не кажучи про численних дрібних
локальних виробників, число яких перевищує кілька сотень. Така кількість гравців
призводить до того , що ринок досить “подроблений”, в числі найбільших компаній
— Галактон, Вімм-Біль-Данн, Лакталіс, Юнімілк, Данон, Галичина та інші. Наше
підприємство в 2013 році виробило приблизно по 1% загальноукраїнського об’єму
кисломолочних продуктів та кисломолочних сирів, 0,25% загальноукраїнського
об’єму молока обробленого рідкого.
Ринок досить розвинений, насичений і за оцінками експертів не відрізняється від європейських ринків. Тим менш, за даними Держкомстату споживання
молочної продукції на душу населення в України в рази нижче, ніж у європейських
країнах. Для виробників це показник наявності потенціалу ринку, в тому числі і за
рахунок зміни культури споживання (частота покупок, ситуації споживання і т.д.)
Ціни на сировину в 2013 році мала звичайну сезонність.
3.Основні принципи облікової політики
Основа подання інформації. Підприємство веде облік і складає фінансову
звітність для нормативних цілей згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Ця фінансова звітність підготовлена на основі облікових
даних Підприємства, відповідним образом відкоригованих і перекласифікованих
згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), із змінами та доповненнями . Звіти
підготовлені на основі принципу історичної собівартості, відкориговані на переоцінку активів і зобов’язань, які обліковуються за амортизованою вартістю.
Перша фінансова звітність була зроблена за 2011 рік. Вона була використана в
звіті до Державного Комітету з цінних паперів.
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Відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”
з 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Склад фінансової звітності згідно МСФЗ :
Звіт про фінансовий стан;
Звіт про сукупні прибутки та збитки;
Звіт про рух грошових коштів;
Звіт про зміни у власному капіталі.
Безперервно діюче підприємство. Ця звітність підготовлена відповідно до
принципу безперервності. Керівництво вважає, що підприємство є безперервно
діючим і залишатиметься діючим в досяжному майбутньому. Керівництво підприємства не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби
своєї діяльності.
Достовірність інформації та послідовність облікової політики. Управлінський
персонал подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та
грошові потоки Підприємства (згідно з МСБО); відображають економічну сутність
операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; є нейтральними, тобто
вільними від упереджень; є обачливими; є повними в усіх суттєвих аспектах.
Підприємство має обирати та застосовувати у своїй обліковій політиці принцип
послідовності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ вимагає
або дозволяє таке визначення категорії статей, та послідовно застосовувати її до
кожної категорії.
Суттєвість на рівні фінансової звітності. Основні принципи облікової політики із
приводу фінансової звітності згідно МСФЗ проводяться згідно листа Міністерства
фінансів України від 29.07.2003 р. N 04230-04108 .
Суттєвість - характеристики облікової інформації, які визначають її здатність
впливати на рішення користувачів фінансової звітності.
Поріг суттєвості - абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою
суттєвості облікової інформації.
Об’єктами застосування суттєвості є: діяльність підприємства в цілому;окремі
господарські операції та об’єкти обліку; статті фінансової звітності.
Для визначення суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів,
зобов’язань і власного капіталу підприємства, за орієнтовний поріг суттєвості
приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх
зобов’язань і власного капіталу.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом
суттєвості може прийматися величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку
(збитку) підприємства.
Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності
об’єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.
Порогом суттєвості для визначення фінансової оренди строк оренди приймається за величиною, що становить 75 відсотків строку корисного використання
об’єкта оренди.
Для розкриття інформації про сегменти порогом суттєвості для визначення
звітного сегмента приймається величина у 10 відсотків відповідно чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства.
Для визначення подібних активів різниця між справедливою вартістю об’єктів
обміну не повинна перевищувати 10 відсотків.
Для інших господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості може
прийматися визначати у межах 1 - 10 відсотків з урахуванням обсягів діяльності
підприємства, характеру впливу об’єкта обліку на рішення користувачів та інших
якісних чинників, які можуть впливати на визначення порогу суттєвості.
Кожну суттєву статтю слід наводити у фінансовій звітності окремо, а несуттєві
статті об’єднувати зі статтями, подібними за характером або функціями. Суттєвість
статті визначається її величиною і характером, що розглядається разом. Окремі,
однакові за характером об’єкти бухгалтерського обліку доцільно об’єднувати в
одну статтю, навіть якщо величина кожного виду об’єктів є суттєвою.
Статті, які мають суттєву (чи несуттєву) величину і відрізняються за характером
або функціями, слід подавати окремо (по рішенню управлінського персоналу підприємства).
При визначенні суттєвості окремих статей за поріг суттєвості може прийматися
частка відповідної статті у базовому показнику. За базовий показник рекомендується використовувати:
-для статей балансу - суму власного капіталу та підсумок відповідного класу активів
або зобов’язань;
-для статей звіту про фінансові результати - суму прибутку (збитку) від операційної
діяльності або суму доходу або витрат за звітний період;
-для статей звіту про рух грошових коштів - чистий рух грошових коштів (надходження або видаток) відповідно від операційної, інвестиційної або фінансової
діяльності за звітний період.
Фінансові інструменти- оцінка, початкове визнання, припинення визнання, знецінення . Облік ведеться відповідно до МСБО 32 ”Фінансові інструменти: подання”,
МСФЗ 9»Фінансових інструментів. Визнання і оцінка».
Фінансовий інструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення
фінансового активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання
або інструмента капіталу у іншого суб’єкта господарювання.
Фінансовий актив – це будь-який актив, що є: а) грошовими коштами; б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання; в) контрактним правом:
отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання , або обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими;
г)контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться, або можуть здійснюватися
власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання та який є: непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання зобов’язаний або може бути
зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу; похідним
інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися
іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу.
Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є:
а) контрактним зобов’язанням: надавати грошові кошти або інший фінансовий
актив іншому суб’єктові господарювання; обмінюватися фінансовими активами
або фінансовими зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є
потенційно несприятливими для суб’єкта господарювання;
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися
власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання та який є : непохідним інструментом, за яким суб’єкт господарювання зобов’язаний або може бути
зобов’язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб’єкта
господарювання; похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або
можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів
або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання.
Інструмент капіталу – це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в
активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань
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Справедлива вартість- це сума, за якою можна обміняти актив або погасити
зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
на звичайних умовах.
Фінансові інструменти відображаються за справедливою або амортизованою
вартістю. У разі, якщо справедливу вартість інвестиції в інструмент власного
капіталу неможливо достовірно оцінити, цей фінансовий актив відображається за
собівартістю.
Амортизована собівартість- це сума , за якою фінансовий актив чи зобов’язання
оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або
мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та
сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке
зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення
корисності або неможливості отримання.
Витрати на проведення операції — це додаткові витрати, які прямо відносяться до придбання,випуску або вибуття фінансового активу чи фінансового
зобов’язання. Додаткові витрати - це витрати, які б не відбулися б, якщо суб’єкт
господарювання не придбав, не випустив або не реалізував фінансовий інструмент.
Метод ефективного відсотка- це метод обчислення амортизованої собівартості
фінансового інструмента та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка — це ставка, яка дисконтує попередньо
оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного
строку дії фінансового інструмента. Обчислення включає всі гонорари та додаткові
комісійні збори, сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід’ємною
частиною ефективної ставки відсотка, витрати на операцію та всі інші премії чи
дисконти.
Підприємство визнає фінансовий інструмент коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо інструмента. Під час первісного визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання підприємство оцінює їх за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Підприємство припиняє визнання фінансового активу тоді і тільки тоді, коли строк
дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчуються або
коли підприємство передає фінансовий актив, а також всі ризики і винагороди від
володіння фінансовим активом. Підприємство припиняє визнання фінансового
зобов’язання коли воно погашено, анульовано або строк її дії закінчується.
Збитки від знецінення визнаються у прибутку чи збитку за рік по мірі їх виникнення у результаті однієї чи декількох збиткових подій, що відбулися після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або строки оцінних
грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових
активів, якщо ці збитки можна достовірно оцінити.
Нижче перелічені основні критерії, на підставі яких визначається наявність
об’єктивних ознак збитку від знецінення:
-боржник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує фінансова звітність боржника;
-ймовірність банкрутства боржника;
-платоспроможність боржника значно погіршилась в наслідок загальнонаціональних економічних умов (наприклад, дефолт національної економіки);
-внесення змін у контрактні зобов’язання боржника, які продовжують строки повернення боргу або зменшують суму боргу.
Збитки від знецінення фінансових активів визнаються шляхом створення резерву сумнівних боргів, який зменшує балансову вартість активу до поточної вартості
майбутніх грошових потоків, амортизованих з використанням ефективної ставки
відсотку.
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це
зменшення може бути об’єктивно віднесено до події, яка відбулась після визнання
збитку від знецінення,то визнаний раніше збиток сторнується шляхом корегування
рахунку резерву. Сума відображається у прибутку чи збитку за рік.
Активи погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного
резерву збитків від знецінення після завершення всіх необхідних процедур для
відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку.
Торгова дебіторська заборгованість. Підприємство визнає торгову дебіторську
заборгованість в момент переходу права власності на реалізований товар, коли у
покупця з’являється обумовлений контрактом обов’язок сплатити кошти. Торгова
дебіторська заборгованість, згідно МСФЗ 9 «Фінансових інструментів» є фінансовим активом та спочатку оцінюється за чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість має бути класифікована залежно від термінів погашення на короткострокову (до погашення впродовж 12 місяців із звітною дати
або нормального операційного циклу) і довгострокову (до погашення впродовж
терміну, що перевищує 12 місяців, або нормального операційного циклу). МСФЗ
1 не дозволяє зачитувати активи і зобов’язання один проти одного за винятком
тих випадків, коли взаємозалік потрібно або дозволяється другими стандартами.
Варто відмітити, що віднімання з величини дебіторської заборгованості резерву під
знецінення дебіторської заборгованості не являється взаємозаліком статей активів
і зобов’язань.
Після первинного визнання дебіторська заборгованість має бути оцінена за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка забезпечує точне дисконтування очікуваної суми майбутніх грошових виплат або надходжень аж до настання терміну погашення по цьому фінансовому інструменту. При необхідності повинен створюватися
резерв на сумнівні борги.
Аванси постачальникам. Аванси постачальникам обліковуються , коли Підприємство надає грошові кошти постачальникам з метою отримання сировини і
інших матеріалів. Ці аванси не є фінансовими інструментами та не є фінансовим
активом.. Підприємство не має на меті реалізувати ці активи. Аванси постачальникам відображаються в фінансовій звітності на нетто-основі (з вирахуванням ПДВ у
складі авансу), відображаючи суму майбутніх економічних вигод, що надійдуть на
Підприємство.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість визначається як
зобов’язання сплатити товари або послуги, які були отримані або поставлені і на
які або були виставлені рахунки-фактури, або вони були формально погоджені з
постачальником (згідно параграфу 11а МСФЗ 37). Кредиторська заборгованість
згідно МСФЗ 9 «Фінансових інструментів» є фінансовим зобов’язанням та спочатку
оцінюється за чистою вартістю .
Після первинного визнання кредиторська заборгованість має бути оцінена за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка забезпечує точне дисконтування очікуваної суми майбутніх грошових виплат або надходжень аж до настання терміну
погашення по цьому фінансовому інструменту.
Зазвичай кредиторська заборгованість погашається шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, а момент припинення зобов’язання - це момент вступу
грошових коштів на розрахунковий рахунок. Зобов’язання може бути погашене
не лише грошовими, але і шляхом взаємозаліку (передачі фінансового активу) або
передачі нефінансового активу. Можлива відмова від визнання зобов’язань, якщо
боржник на законних підставах звільнений від виконання зобов’язання(чи його
частини) або в судовому порядку, або самим кредитором
Звіт про рух грошових коштів складається за вимогами МСБО 7 “Звіть про рух
грошових коштів”, та відображає грошові потоки протягом періоду згідно з поділом
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діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову. Підприємство звітує про грошові потоки від операційної діяльності застосовуючи прямий метод, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. З урахуванням національних особливостей надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
і платежі постачальникам відображаються з урахуванням непрямих податків (ПДВ,
акциз і так далі). Облік грошових потоків пов’язаних з відсотками і дивідендами,
отриманими і сплаченими, в звіті розкривається окремо. Кожен з них класифікується на послідовній основі від одного до іншого періоду як операційна, інвестиційна
або фінансова діяльність. Загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного
періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того,чи
вона визнається як витрата у звіті про прибутки та збитки, чи капіталізується у
відповідності до допустимого альтернативного підходу, рекомендованого МСБО
23 “Витрати на позики”. Сплачені дивіденди класифікують як рух грошових коштів
від фінансової діяльності, оскільки вони є витратами на одержання фінансових
ресурсів. Допустимою також є класифікація сплачених дивідендів як компонента
грошових потоків від операційної діяльності для полегшення оцінки користувачами фінансових звітів здатності суб’єкта господарювання сплачувати дивіденди з
грошових потоків від операційної діяльності.
Запаси. Підприємство визнає запасами матеріальні активи, які:
-утримуються для продажу в звичайному ході бізнесу;
-перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
-існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для вжитку в процесі адміністрування чи збуту.
Запаси оцінюються за найменшою вартістю:або собівартістю, або чистою вартістю
реалізації. В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати
на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцерозташування, та приведення їх у належний стан за виключенням перевезення запасів між
структурними підрозділами Підприємства. Собівартість вибуття запасів визначається за формулою “перше надходження-перший видаток” (ФІФО).
Згідно параграфа 34 МСБО 2 сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації,
повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрата періоду
сторнування. Матеріали та інші допоміжні матеріали, утримувані для виробництва запасів, не списуються частково нижче собівартості, якщо очікується, що
готова продукція, виготовлена з них, буде реалізована за собівартістю або вище
собівартості.
Проте коли падіння ціни матеріалів вказує на те, що собівартість готової продукції
буде вищою за чисту вартість реалізації, матеріали частково списуються до чистої
вартості реалізації. За таких обставин відновлювана собівартість матеріалів буде
найкращим наявним мірилом чистої вартості їх реалізації.
На Підприємстві облік певних активів ( по ПСБО “малоцінні”), вартість яких для
підприємства є істотною, ведеться згідно із загальними вимогами МСФЗ. Якщо таки
активи носять оборотний характер, то вони враховуються по МСБО 2, як запаси.
Собівартість готової продукції, незавершеного виробництва. Витрати на
переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з одиницями виробництва:
-витрати на сировину;
-витрати на основні матеріали;
-витрати на воду, яка використовується в виробничому процесі;
-витрати на енергоносії для технологічних потреб;
-витрати на оплату праці і соціальне страхування виробничого персоналу.
Витрати також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову
продукцію.
Постійні виробничі накладні витрати — це ті непрямі витрати на виробництво, які
залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва:
-амортизація будівель, обладнання виробничого призначення;
-витрати на управління виробництвом (враховуючи витрати на оплату праці
управлінського персоналу виробництва, відрахування на соціальне страхування);
-амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
-витрати на експлуатацію не обігових активів виробничого призначення;
-витрати на пожежну охорону;
-витрати на ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого
призначення;
-витрати на охорону праці і техніку безпеки;
-витрати на охорону навколишнього середовища.
Змінні виробничі витрати — це такі непрямі витрати на виробництво, які
змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва. До них
відносяться витрати на обслуговування виробничого процесу:
-оплата праці і відрахування на соціальні заходи загальновиробничого персоналу,
який зайнятий обслуговуванням виробничого процесу;
-витрати на виконання технологічного контролю виробничого процесу
і якості продукції.
Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати , зв’язані з переробкою, базується на нормальній потужності виробничого устаткування.
Нормальною потужністю для Підприємства є переробка 200 тон молока в
місяць.
Нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати того періоду, в якому
вони понесені. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну
одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей. Розподіл витрат між продуктами базується на нормативних витратах кожного
продукту.
Основні засоби. Підприємство визнає основними засобами матеріальні активи, які:
-утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи для
адміністративних цілей;
-використовуватимуться, за очікуванням, протягом більше одного року.
Собівартість основних засобів складається з:
ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані непрямі податки;
будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
первісної попередньої оцінки на демонтаж, відновлення території, зобов’язання за
якими Підприємство бере на себе коли купує цей об’єкт.
Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
Підприємство самостійно вибирає модель оцінки основних засобів - за фактичними витратами і застосовує цю політику до усього класу основних засобів. Згідно
п.п. 36 МСБУ 16 переоцінка повинна здійснюватися з достатньою регулярністю, що
не допускає істотної відмінності балансової вартості від тієї, яка була б визначена з
використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду. Обов’язково при
відображенні дооцінки основних засобів враховувати поріг суттєвості. Порогом
суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів
обліку може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку
(збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню
залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.
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У 2013 році підприємство амортизує всі основні засоби на лінійній основі з
наступними строками амортизації:
Будинки
20 років
Споруди
15 років
Машини та обладнання
5 років
Автомобільний транспорт
5 років
Електронні прилади обробки інформації 2 роки
Інструменти,прилади,інвентар
4 роки
Інші основні засоби
12 років
Підприємство вважає, що амортизація на лінійній основі більш достовірно відображає затрати підприємства, тому що на протязі дії основного засобу він переносить свою вартість на виробничі витрати рівними частками, що дозволяє більш
якісно порівнювати періоди між собою.
Суб’єкт господарювання не визнає в балансовій вартості об’єкта основних
засобів витрати на щоденне обслуговування об’єкта (технічне обслуговування) .
Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Під час значних
замін (ремонтів) витрати на нього визначаються в балансовій вартості об’єкта
основних засобів (витрати капіталізуються), якщо підприємство отримає майбутні
економічні вигоди, що перевищують спочатку розраховані нормативи. Враховуючи
національні особливості первісна (переоцінена) вартість основних засобів може
бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку встановленому податковим законодавством.
Незавершені капітальні інвестиції і аванси, видані для придбання основних засобів капіталізуються як окремий компонент основних засобів і не амортизується до
тих пір, поки відповідний актив не буде введений в експлуатацію.
На Підприємстві облік певних активів ( по ПСБО “малоцінні”), вартість яких для
підприємства є істотною, ведеться згідно із загальними вимогами МСФЗ. Якщо таки
активи є необоротними, то вони враховуються як основні засоби згідно МСБО 16.
Нематеріальні активи (НМА). Нематеріальні активи (НМА) враховуються згідно
МСБО 38. Підприємство визнає нематеріальні активи як ресурс, коли Підприємство
його контролює і очікує надходження майбутніх економічних вигод, а собівартість
цього нематеріального активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Собівартість окремого нематеріального активу містить:
а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торгової та інших знижок;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням.
Згідно з МСБО 38 нематеріальними активами на підприємстві визнаються :
а) комп’ютерні програми;
б) торгові марки (лист МФУ від 11.09.06г № 31-34000-10-10/18842).Капіталізувати
можна лише витрати, пов’язані з придбанням торгових марок. Витрати, пов’язані
із створенням торгових марок не підлягають капіталізації, і мають бути негайно
списані у витрати. Такий підхід повністю відповідає обмеженню параграфа 63
МСБО 38 ;
в) витрати на веб-сайти. Капіталізувати можна лише ті витрати, які відносяться до
стадій розробки, критерій - отримання майбутніх економічних вигод;
г) ліцензії. Згідно листа МФУ від 13.07.2009 року № 31-34000-20-10/18896, вартість
придбаних ліцензій включається до складу інших нематеріальних активів;
д) кінофільми, відеозаписи, вистави, рукописи, патенти на авторські права включаються до складу нематеріальних активів згідно параграфа 6 МСБО 38;
е) і інші нематеріальні активи, які відповідають критеріям згідно МСБО 38.
Згідно параграфа 97 МСБО 38 амортизація нематеріальних активів починається
після того, як що відповідний об’єкт НМА став придатний до експлуатації. Нематеріальні активи амортизуються на лінійній основі з очікуваним та визначеним
строком використання . Строки очікуваного використання НМА на підприємстві
визначаються згідно з первинними документами, що встановлюють право, і закріплюється наказом по підприємству. Якщо в строк дії права користування не
встановлений, такий термін складає 10 років безперервної експлуатації.
Довгострокові активи, призначені для продажу. Довгострокові активи, призначені для продажу враховуються згідно МСФЗ 5.
Необоротні активи, призначені для продажу враховуються по найменшій з :
-балансовій вартості і
-справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж.
Такі необоротні активи не підлягають амортизації.
При продажі необоротні активи переводяться в групу товарів.
Інвестиційне майно. Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем
згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
a) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи
для адміністративних цілей;
б) продажу в звичайному ході діяльності.
Оскільки на підприємстві розпорядження власністю з метою отримання орендних
платежів не є основною діяльністю і складає несуттєву долю, тому інформація про
інвестиційне майно окремо не описується.
Оперативна оренда. Оренда — це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право на користування активом
протягом погодженого періоду часу. Операційна оренда — це будь-яка оренда,
крім фінансової. Фінансова оренда — це оренда, за якою передаються в основному
всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Право власності
може з часом передаватися або не передаватися. Строк оренди — це невідмовний
період, на який орендар уклав угоду про оренду активу, та будь-які наступні терміни, протягом яких орендар має вибір щодо продовження строку оренди активу
з подальшою оплатою або без неї і на початку строку оренди існує обгрунтована
впевненість, що це право вибору орендаря буде здійсненим.
У випадках коли Підприємство виступає орендарем в рамках оренди, за якої всі
вигоди і ризики залишаються за орендодавцем, загальна сума орендних платежів
включається до витрат рівними частинами протягом строку оренди.
У випадках, коли Підприємство виступає орендодавцем, орендні платежі, що підлягають отриманню, визнаються як орендні доходи рівними частинами протягом
строку оренди.
Випущені боргові цінні папери. Випущені боргові цінні папери включають
облігації, випущені Підприємством. Облігації, як фінансове зобов’язання, обліковуються за амортизованою собівартістю.
Податки на прибутки. Податки на прибутки враховуються згідно МСБО 12.
Обліковий прибуток – прибуток або збиток за період до вирахування податкових
витрат.
Оподаткований прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період,
визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з
якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).
Податкові витрати (податковий дохід) – загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених
податків.
Поточний податок на прибуток визнається як зобов’язання в сумі, що не була
сплачена..
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Якщо вже сплачена сума податків перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці
періоди, то перевищення визнається як актив. Податковими витратами в звіті про
загальний прибуток визнається загальна сума, що складається з поточного податку
на прибуток і відстрочених податків (відстрочений податковий актив чи відстрочене податкове зобов’язання).
Відстрочене податкове зобов’язання — це сума податків, що підлягають сплаті в
майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.
Відстрочений податковий актив — це суми податків, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, перенесення невикористаних податкових пільг і збитків на майбутні
податкові періоди. Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються за
ставками оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації
активу чи погашення зобов’язання.
Поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і попередній періоди слід
оцінювати за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового
законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду. Відстрочені
податкові активи та зобов’язання слід оцінювати за ставками оподаткування,
які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення
зобов’язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що
діють або превалюють до кінця звітного періоду.
Тимчасові різниці – це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в
звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
a) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню – тимчасові різниці, які
при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова
вартість активу або зобов’язання відшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню – тимчасові різниці, які
при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх
періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова
вартість активу чи зобов’язання відшкодовується або погашається.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання враховуються в Звіті про фінансовий стан Підприємства окремими статтями, відповідно,
необоротних активів (актив) і довгострокових зобов’язань (пасив). Оскільки сплату
податку на прибуток контролює один і той же податковий орган, відстрочені
податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання - згортаємо. Згортання
відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань полягає
у визначенні різниці між сумою визнаних податкових активів і сумою визнаних відстрочених податкових зобов’язань і, відповідно відображення у Звіті про
фінансовий стан Підприємства чогось одного. Відстрочені податкові активи та
зобов’язання не дисконтуємо.
Визнання доходів та витрат. Доходи та витрати враховуються згідно МСБО 18.
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов’язань,
що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками
учасників власного капіталу. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так
і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання . Враховується доход
який виникає в результаті таких операцій і подій:
а) продаж товарів;
б) надання послуг;
в) використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або
підлягає отриманню. Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти
актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами. Сума доходу визначається шляхом угоди між Підприємством та покупцем або користувачем активу з урахуванням суми будь-якої торгової знижки, чи знижки з обсягу, що надаються Підприємством. У більшості випадків
компенсація надається у грошовій формі, а доход виражається в тій сумі грошових
коштів, які були отримані чи підлягають отриманню.
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх таких вимог:
а) Підприємство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на товар;
б) за Підприємством не залишається ні володіння, ні ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Підприємства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією ;
д) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки на основі безпосереднього
зв’язку між понесеними витратами і заробленим доходом від конкретних статей.
Проте видатки негайно визнаються у звіті про прибутки і збитки, коли видатки
не надають майбутніх економічних вигід, або тоді, коли перестають відповідати
визнанню як активи в балансі.
Операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті відображаються після
первісного визнання у функціональній валюті (це валюта основного економічного
середовища, у якому суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність- українська гривня),
застосовуючи до суми в іноземній валюті курс обміну “спот”(це валютний курс у
разі негайної купівлі-продажу валюти) між функціональною валютою та іноземною
валютою на дату операції. Звітність на кінець кожного звітного періоду:
а) монетарні статті в іноземній валюті перераховуються, застосовуючи курс на
дату балансу;
б) немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній
валюті, не перераховуються;
в) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої
вартості.
Курсова різниця – це різниця, яка є наслідком переведення визначеної кількості
одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами. Курсові
різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями, визнаються у
прибутках або збитках в тому періоді, в якому вини виникають.
Витрати на персонал. Витрати на персонал враховуються згідно МСБО 19.
Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками.
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність,
участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також негрошові пільги теперішнім працівникам
(такі як медичне обслуговування, а також надання безкоштовних чи субсидованих
товарів або послуг);
б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пільгові пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні
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трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші
виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають
сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше;
г) виплати при звільненні .
Витрати на оплату праці, внески до державних фондів соціального страхування,
оплачувані річні відпустки і лікарняні, премії, а також негрошові винагороди
нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками
Підприємства.
Операційні сегменти. Операційні сегменти враховуються згідно МСФЗ 8.
Операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти
доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з
іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з
операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;
в) про який доступна дискретна фінансова інформація.
Інформація за сегментами подається за основними продуктами та за основними клієнтами. Інформація про операційний сегмент відображається якщо дохід
сегмента становить 10% (або більше) об’єднаного доходу всіх сегментів. Звітні
сегменти не мають диференціацію за видами продукції, вони є однаковими для
кожного типу і виду сегментів.
Підприємство угруповує свою діяльність за наступними аспектами:
А) Клас клієнта:
мережі роздрібних магазинів загальноукраїнського масштабу;
локальні мережі і клієнти (розповсюдження за допомогою дилерів);
власні філіали і кіоски роздрібної торгівлі.
Б) Характер продукції:
нормалізоване молоко;
дієтична молочна і кисломолочна продукція;
сметана;
сирні вироби;
масло;
твердий сир.
Підприємство не розподіляє активи за звітними сегментами за недоцільністю. Усі
виробничі потужності знаходяться в Дніпропетровській області та працюють на всі
звітні сегменти, як за класом клієнтів, так і за характером продукції.
4.Основні облікові оцінки та судження, які використовуються при застосуванні
облікової політики.
Унаслідок невизначеності,властивій господарській діяльності, деякі статті в фінансових звітах оцінено з використанням судження, що базується на найостаннішій
наявній достовірній інформації:
а)старіння запасів;
б)строки корисної експлуатації активів, що амортизуються;
в)гарантійні зобов’язання.
Наявність старіння запасів та пов’язана переоцінка запасів базується на даних
щорічної інвентаризації запасів. Крім перевірки наявності цих запасів, інвентаризаційна комісія визначає можливе старіння запасів і вплив цього старіння на балансову оцінку запасів. Вартість запасів, подана у цьому звіті, враховує управлінському
оцінку щодо старіння цих запасів.
Щорічно управлінський персонал Підприємства оцінює відповідність затверджених строків корисної експлуатації активів, що амортизуються, фактичному стану
цих активів. Управлінський персонал періодично розглядає необхідність створення резерву гарантійних зобов’язань та розмір такого резерву. На дату складання
цього звіту такого резерву не сформовано.
Звіт про фінансовий стан
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Зобов’язання
Заборгованість постачальникам
сировини,запасів,послуг

28 988

26 187

23 810

Заборгованість з оплати праці та
соціальногострахування

3 031

3 623

3 049

Поточний податок з прибутку
Інші податки,що підлягають сплаті
Заборгованість банкам за позиками
Інша заборгованість

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Активи
Оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

6 836

2 370

2 390

Торгівельна дебіторска заборгованість

15 674

29 286

21 956
3 699

Готова продукція

6 579

5 169

Запаси у процесі виробництва

11 863

6 906

7 135

Сировина і матеріали

20 522

16 817

14 605

6 260

2 476

4 415

1 710

Аванси постачальникам
сировини,

Інші активи
Оборотні активи,усього

196

302

62

64 146

65 265

57 817

299

311

197

Необоротні активи
Довгострокові позики працівникам
Нематеріальні активи

86

2 080

1 829

35 550

22 275

26 190

139

34

9

2 158

2 148

1 103

Заборгованість за дивідентами

1 146

859

558

Відсрочені податкові зобов’язання

34

144

1 760

71 703

58 907

58 394

Вкладений акціонерний капітал

17 500

17 500

17 500

Резерви,що відносяться до власників

7 968

7 450

5 413

Нерозподілений прибуток

85 573

79 234

45 073

Акціонерний капітал, усього

111 041

104 184

67 986

БАЛАНС

182 744

163 091

126 380

у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Дохід від продажу

677 008

632 234

549 296

4 088

4 911

3 740

(товарів, роіт,послуг)

-534 914

-459 051

-429 143

Адміністративні витрати

-20 894

-21 075

-17 956

Витрати на збут

-97 272

-93 309

-75 755

Зобов’язання,усього
Акціонерний капитал

Звіт про сукупні прибутки та збитки

Інший операційні доходи
Собівартість реалізованої продукції

Інши операційні витрати

-7 918

-5 448

-4 810

Операційний прибуток

20 098

58 262

25 372

295

286

18

-5 647

-3 146

-2 875

0

-3 699

0

Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від списання фінансових
інвестиції

-316

-39

-26

14 430

51 664

22 489

Податкові витрати

-4 073

-10 922

-7 018

Чистий прибуток

10 357

40 742

15 471

Прибуток до оподаткування

Звіт про рух грошових коштів

Фінансові інвестиції

матеріалов,послуг

1 557

Аванси отримані

Інши витрати
у тисячах українських гривень

0
657

у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Надходження грошових коштів від
покупців

695 903

651 763

538 349

Грошові кошти, сплачені постачальникам та працівникам, бюджету

-657 072

-590 407

-505 708

Грошові кошти,генеровані від
операцій

38 831

61 356

32 641

Грошові кошти від операційної
діяльності

Страхове відшкодування

161

266

Інший рух коштів ,пов’язаний з
операціями

42

318

-11

Відсотки, сплачені

-5 647

-3 146

-2 875

Податки на прибуток, сплачені

-6 492

-11 057

-7 486

Чисті грошові кошти від операційної
діяльності

26 895

47 737

22 269

4 037

2 066

2 786

Основні засоби

114 262

95 449

65 580

Необоротні активи,усього

118 598

97 826

68 563

Грошові кошти від інвестиційної
діяльності

БАЛАНС

182 744

163 091

126 380

Придбання необоротних активів

-32 727

-39 956

-28 338

Продаж основних засобів

68

12

55

Інших рух коштів
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Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності

-32 659

-39 944

-28 311

78 262

33 833

51 115

Надходження інших позик
Сплата зобов’язань за облігаціями
Сплата банковських позик

у тисячах українських гривень

Дивіденди сплачені

-3 046

-3 868

-3 021

Чисті грошові кошти, використані
у фінансовій діяльності

10 230

-7 813

7 524

у тисячах українських гривень
Продукція власного виробництва

Чисте збільшення грошових
коштів та їх еквівалентів

4 466

-20

1 482

Грошові кошти на початок періоду

2 370

2 390

908

Грошові кошти на кінець періоду

6 836

2 370

2 390

Вкладений
акціонерний
капітал

Резерви,що
відносяться
до власників

Нерозподілений прибуток

17 500

4 543

33 822

55 865

15 471

15 471

Всього

Зміни в капіталі
Виплата дівідендів

-3 349

Відрахування
до резервного
капіталу

870
17 500

-3 349

-870

5 413

Прибуток за рік

0

45 073

67 986

40 742

40 742

Зміни в капіталі
Виплата дівідендів
Відрахування
до резервного
капіталу

2 037
17 500

7 450

Прибуток за рік

-4 544

-4 544

-2 037

0

79 234

104 184

10 357

10 357

Зміни в капіталі
Виплата дівідендів

-3 500

Відрахування
до резервного
капіталу
17 500

518

-518

7 968

85 573

-3 500

111 041

Грошові кошти та їх еквіваленти
у тисячах українських гривень
Грошові кошти в касі
Грошові кошти на поточних
рахунках
Грошові коти на інших рахунках в банківських установах
Грошові кошти на інкасації
Всього

2013 рік

2012 рік

2011 рік

211

450

134

6 492

1 733

6

6

6

127

181

375

6 836

ЕМІТ ІНФО

20 051

14 357

2 370

2 390

ПАТ «Комбінат «Придніпровський»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Балансова вартість
На 01 січня 2012р

2 786

0

2 786

На 31 грудня 2012р

2 066

0

2 066

78%

68%

65 %

Первісна вартість

2011 рік

6 022

4 749

6 072

557

420

188

6 579

5 169

6 260

Товари покупні
Всього

2012 рік

2013 рік

Запаси,по яким на звітну
дату не завершено процесу
переробки

2012 рік

684

2011 рік

927

639

Напівфабрикати

11 179

5 979

6 496

Всього

11 863

6 906

7 135

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Сировина і матеріали

1 292

797

881

Матеріали до переробки

11 207

8 520

7 739

Тара

6 429

5 260

3 850

Запасні частини до обладнання та автотранспорту

715

1004

1030

Паливо

384

457

589

Інструмент та інвентар

297

313

228

Сировина і матеріали
у тисячах українських гривень

Будівельні матеріали
Всього

198

466

288

20 522

16 817

14 605

Очікується ,що відшкодування тари,інструмента та інвентарю,будівельних матеріалів відбудеться менш ніж дванадцять місяців після звітного періоду.
Аванси постачальникам сировини,матеріалів,послуг.
Аванси постачальникам показані у звіті з виключенням із складу заборгованості
суми сплаченого у складі авансу податку на додану вартість. Сума авансу відображає суму очікуваного надходження запасів,послуг

7 248

14

7 262

Прихід

2 598

0

2 598

Вибуття

0

0

0

9 846

14

9 860

На 01 січня 2013р

5 182

14

5 196

Нараховано за рік

627

0

627

5 809

14

5 823

Резервний капітал
Резервний капітал для покриття збитків Підприємства , а також для збільшення
статутного капіталу,погашення заборгованості у разі ліквідації Підприємства,тощо.
Резервний капитал формується шляхом щорічніх відрахувань від чистого прибутку
Підприємства. Розмір щорічних вирахувань встановлюється Загальними зборами
акціонерів Підприємства.

На 01 січня 2013р

2 066

0

2 066

Доход від продажу

На 31 грудня 2013р

4 037

0

4 037

Дооцінка

Амортизація

Списано в наслідок вибуття
На 31 грудня 2013р
Балансова вартість

Заборгованість постачальникам сировини,матеріалів,послуг
Заборгованість постачальникам сировини ,матеріалів,послуг носить поточний характер. Строк заборгованості,яка прострочена чи неузгоджена з контрагентом,або
сума за цією заборгованістю є предметом спору.
Аванси отримані
Аванси отримані показані у звіті з виключенням із складу заборгованості суми
отриманого у складі авансу податку на додану вартість. Сума авансу відображає
суму очікуваної економічної вигоди.
у тисячах українських гривень
Номинальна сума авансу
отриманих
ПДВ у складі авансу
Балансовая сума авансу
отриманих

2013 рік

2012 рік

2011 рік

2 588

2 416

1 320

430

268

217

2 158

2 148

1 103

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню чи вирахуванню,виникають у
підприємства податкової бази. як різниця балансової вартості основніх засобів і
податкової бази.
у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Відсрочені податкові
зобов’язання на початок року

144

1760

536

Поточній податок

4183

12538

5794

-110

-1616

1224

Номинальна сума авансу постачальнику

2 883

4 585

1 999

Збільшення податкових
зобов’язань

ПДВ у складі авансу

407

170

289

Включено до звіту про прибутки або збитки

4073

10922

7018

Балансовая сума авансу постачальнику

2 476

4 415

1 710

Відстрочени податкові
зобов’язання на кінець року

34

144

1760

2012 рік

у тисячах українських гривень
Поточна заборгованість з
оплати праці

Первісна вартість

7 240

14

7 254

Прихід

8

0

8

Всього

0

0

0

Дооцінка
На 31 грудня 2012р

7 248

14

7 262

Амортизація
На 01 січня 2012р
Нараховано за рік

4 454
728

14
0

4 468
728

Списано в наслідок вибуття
На 31 грудня 2012
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5 182

14

5 196

www.emitinfo.com

Веретенников Віктор
Олександрович

4 331 180

10 827 950

0

61.8740

Веретенников Андрій
Вікторович

1 050 740

2 626 850

782 735

15.0106

Ненарочкіна Тетяна Вікторівна

785 609

1 964 023

665 389

11.2230

Всього

6 167 529

15 418 823

1 448 124

88.1076

у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Доход від продажу виготовленої продукції

671 367

627 323

544 269

5 263

3 975

4 270

378

936

757

677 008

632 234

549 296

Доход від продажу товарів
Доход від надання
послуг,оренди,тощо
Всього
Операційні сегменти

А) За класами клієнтів(Доход від продажу виготовленої продукції та товарів)
у тисячах українських гривень
Мережи роздрібних магазинів

доход

загальноукраїнського масштабу

прибуток

Власні філіали і магазини

доход

Локальні мережі і клієнти

2013 рік

2012 рік

Всього за звітними сегментами

доход

2 602

2 039

894

1 021

1 010

3 031

3 623

3 049

у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Заборгованість зі строком погашення до 1 року

21 249

9 806

13 721

Заборгованість зі строком погашення від 1 до 3 років

14 301

12 469

12 469

Всього

35 550

22 275

26 190

2013 рік

2012 рік

2011 рік

375 782

313 087

14 303

31 513

14 880

158 697

181 604

140 564

6 167

19 488

10 499

141 700

135 647

87 861

-385

6 724

2 852

676 179

630 338

532 711

304 286

20 085

57 725

28 231

676 630

632 234

546 778

20 098

58 390

36 309

Доходи від операцій з загальноукраїнською мережею «АТБ-Маркет» сягає у 2013
році 52 відсотків загального річного доходу (у 2012році -45 відсотків, 2011 році- 49
відсотків).
Б) За характером готової продукції
у тисячах українських гривень

2011 рік

2 137

доход
прибуток

Сири кисломолочні

У складі заборгованості з оплати праці і соціального страхування відсутня прострочена заборгованість , вся заборгованість належить до грудня 2013року з
урахуванням виплаченого авансу.
Заборгованість банкам за позиками

www.emitinfo.com

доход
прибуток

Ставка податку ,яка використовувалась при розрахунку відсрочених податкових
активів і зобов’язань на 01.01.14 дорівнює 18 %.

Поточна заборгованість з соціального страхування

Вибуття

Доля%

Кисломолочна продукція

Заборгованість з оплати праці та соціального страхування
Всього

Обтяжені

прибуток

2011 рік

інші нематериальні активи

За номіналом, грн

Всього по підприємству

2012 рік

авторські та
суміжні права

Кількість
акцій,шт

прибуток

2013 рік

Нематеріальні активи.

Власники

Податок на прибуток

у тисячах українських гривень

Інші активи.
У складі інших активів обліковується вартість путівок на оздоровчий відпочинок,
інша поточна дебіторська заборгованість

Заборгованість за дивідендами.
На 31 грудня 2013 року заборгованість за дивідендами складається з нарахованих,
та не отриманих власниками дивідентів за попередні періоди. В 2014 році Підприємство планує виплатити дивіденти у розмірі, який буде встановлено загальними
зборами акціонерів.

На 01 січня 2013р

На 31 грудня 2013р
2013 рік

ЕМІТ ІНФО

Вкладений акціонерний капітал
Акціонерний капітал складається з 7 000 000 простих акцій номінальною вартістю
2,50 гривні Загальна сума вкладеного акціонерного капітала 17 500 000грн.
Найбільші власники:

2013 рік

Готова продукція

1 875

Торгівельна дебітоська заборгованість
Торгівельна заборгованість складається на 99% з заборгованості за реалізовану
молочну продукцію,вироблену Підприємством.Залишок заборгованості – це розрахунки за реалізацію запасів,оренда ,тощо.
Більша частина заборгованості за реалізовану молочну продукцію складає
заборгованість великих загальноукраїнських мереж роздрібної торгівлі: АТБ
-маркет,Метро Кеш-енд-Кері, Амстор,Сільпо,Фоззи ФудАшан Україна,Білла
Україна,Таврия-плюс ТОВ, ФУРШЕТ ТОВ, Фудмаркет ТОВ та інші.
Ця заборгованість відповідає умовам договорів та підпадає під визначення поточної. Залишок заборгованості – це борги більш ніж 1 500 клієнтів(кінцеві пункти
роздрібної торгівлі,регіональні мережи роздрібної торгівлі,заклади харчування)

74

21 956

12 204

у тисячах українських гривень

Прибуток за рік

Залишок на 31грудня 2013 року

29 286

Запаси у процесі виробництва.

Звіт про зміни у власному капіталі

Залишок на 31грудня 2012 року

15 674

Фінансові інвестиції
У складі фінансових інвестиції обліковувались акції,які не мають ринкової ціни
на активному ринку і справедливу вартість яких не можливо достовірно оцінити.
Наведені фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

-40 570

Залишок на 31грудня 2011 року

2011 рік

Доля загальної заборгованості мереж роздрібної торгівлі
в торговельній дебіторскій
заборгованості підприємства.

-37 778

Залишок на 31грудня 2010 року

2012 рік

Загальна заборгованість
мереж роздрібної торгівлі

-64 986

Сплата інших позик

у тисячах українських гривень

2013 рік

Торгівельна заборгованість

Грошові кошти від інвестиційної
діяльності
Надходження від банківських
позик

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Сметана

2013 рік

2012 рік

2011 рік

доход

195 914

164 233

145 530

прибуток

13 541

23 090

12 197

доход

174 474

165 359

128 637

прибуток

21 675

19 465

2 130

доход

117 266

117 006

117 400

прибуток
Молоко нормалізоване

Масло та спред

Сири тверді

Всього за звітними сегментами

Всього по підприємству
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доход

-8 354

3 582

7 397

128 678

137 564

114 671

прибуток

-8 894

3 545

-1 618

доход

29 711

42 245

26 821

прибуток

5 413

11 385

6 584

доход

5 897

3 930

13 170

прибуток

-1 783

-1 548

-276

доход

651 940

630 337

546 229

прибуток

21 598

59 519

26 414

доход

676 630

632 234

546 778

прибуток

20 098

58 390

36 309

ЕМІТ ІНФО
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Інший доход
Інший доход складається з доходу від реалізації запасів, який не пов’язаний зі
звичайним процесом виробництва чи реалізації,з доходу від оприбуткування надлишків запасів під час інвентаризації,тощо.
Собівартість реалізованої продукції
у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Матеріальні затрати

485 413

413 753

388 174

Витрати на оплату праці

9 993

8 848

Відрахування на соціальні заходи

3 687

3 244

Витрати від списання фінансових інвестиції
Сума витрат від списання короткострокових фінансових інвестиції.
Інші витрати
Інші витрати складаються з витрат на списання необоротних активів та інше.

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»								

стор. 1

Прибуток на акцію

ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін Капітал»										

стор. 12

ТОВ «КУА «ФІНГРІН» 									

стор. 20

ТОВ «ОГМА»									

стор. 32

2011 рік

7 450

10 357

40 742

15 471

2 748

Кількість звичайних акцій,шт.

7 000 000

7 000 000

7 000 000

ТОВ «Західно-Донбаська фінансова компанія»								

стор. 42

Прибуток на акцію, українських гривень

1.48

5.82

2.21

ПАТ «ЗНВКІФ «РАТИБОР»										

стор. 48

Ломбард «Софт-Кредит»										

стор. 56

9 076

8 353

8 426

24 853

22 345

Всього

534 914

459 051

429 143

у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

520

440

382

2 596

2 749

2 665

475

1 377

739

13 614

12 764

11 182

Витрати на відрядження

81

100

84

Техобслуговування та ремонт

621

653

386

ГСМ для автомобілів

562

590

466

Послуги сторонніх організацій та
інше

2 425

2 402

2 052

Всього

20 894

21 075

17 956

Наименование

Підприємство не має акцій інших, ніх звичайні. Підприємство не має фінансових
інструментів, які надають утримувачу право на придбання звичайних акцій, не має
угод про випуск акцій,який залежить від виконання конкретних чи непередбачених умов.Тобто не має ніяких потенційних звичайних акцій, які б могли розбавити
власний капітал.

ГСМ для автомобілів

6 554

7 140

7 187

Транспортно-експедиційні послуги

20 891

22 114

19 073

Списання по нормі

4 858

4 224

3 564

Зв’язані сторони

Послуги зі збуту готової продукції

16 866

14 256

11 252

Послуги сторонніх організацій та
інше

1 533

1 575

1 663

Всього

97 272

93 309

75 755

Підприємство не входить до будь-якої групи, не має дочірніх підприємств і не
перебуває під спільним контролем.
Тому зв’язаними сторонами для Підприємства виступають найбільші власники та
провідний управлінський персонал. Найбільші власники входять до провідного
управлінського персоналу.
На протязі звітного року провідному управлінському персоналу виплачена компенсація у розмірі Близько 1 500 тис. грн. у якості заробітної плати на окладно-почасовій основі. Інших виплат і компенсацій не передбачено.

Витрати на оплату праці , відрахування на соціальні заходи

Витрати на збут
у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Амортизація НМА ОС

1 734

1 368

629

Державні дозволи, ліцензії

458

346

324

Страхування

7 121

3 808

2 463

Реклама і дизайн

2 111

3 801

1 971

Витрати на оплату праці , відрахування на соціальні заходи

30 328

29 378

23 746

Витрати на відрядження

808

767

601

Техобслуговування та ремонт

4 010

4 532

3 282

Витрати на послуги зі збуту ГП здебільшого складаються з витрат, пов’язаних з
продажей продукції:
-Маркетингові послуги та послуги з марчендайзінгу;
-Витрати на оренду торговельних і офісних приміщень.
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати пов’язані з витратами операційної діяльності, але безпосередього відношення до виробництва,збуту або управління підприємством не
мають.
Це насамперед такі витрати:
- Собівартість реалізованих запасів;
- Визнання заборгованості сумнівною або безнадійною;
- Нестачі та втрати від псування продукції,напівфабрикатів,матеріалів.
- Благодійна допомога, інши витрати соціального характеру.

Повне товариство «Ломбард допомога-Соколов Віктор Миколайович і компанія» 				 стор. 62
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Кірія О.К.
			
Головний бухгалтер				
Скидан Л.Ф.
			
Дата затвердження звіту
14 березня 2014 року		

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМІТ ІНФО»		
Директор: Гаращук І.В.
ЄДРПОУ 37452973
Україна, 49101, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд.28А, оф.506(3)
П.р. 2600430561201 в ПАО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, МФО 305749
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №19627-9427Р
Періодичність виходу: 10 разів на рік.
При підготовці номера вікористовується інформація фірм України.
Відповідність за достовірність інформації і реклами несуть особи, які її подають.

Інші доходи
Інші доходи складаються з:
оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, страхове відшкодування
Фінансові витрати
у тисячах українських гривень

2013 рік

2012 рік

2011 рік

5 647

3 146

2 875

Всього

5 647

3 146

2 875

Середньозважена річна відсоткова
ставка

19,5 %

19,5 %

18 %

Відсотки за банківськими кредитами

стор. 70

Управляння ризиками
Політику управління ризиками на Підприємстві і контроль виконання політики
здійснює Наглядова рада і Правління. Наглядова рада уповноважена затверджувати будь-які операції від імені Підприємства на суму понад 20% акціонерного
капіталу Підприємства . У більшості випадків Правління несе відповідальність за
діяльність Підприємства, включаючи діяльність стосовно загального управління
активами і зобов’язаннями Підприємства.
Оцінка ризиків Підприємства здійснюється за допомогою методів, що відображають як передбачувані збитки, що, ймовірно, виникнуть за звичайних обставин,
так і непередбачувані збитки, що є попередньою оцінкою остаточних фактичних
збитків на основі статистичних і експертних моделей. У моделях використовуються
ймовірності, отримані з історичного досвіду, скориговані для відображення економічного сердовища.
Моніторинг і контроль ризиків переважно здійснюється на основі лімітів,
встановлених Підприємством. Ці ліміти відображають бізнес-стратегію і ринкове
середовище Підприємства.
Кредитний ризик – ризик невиконання контрагентами своїх зобов’язань своєчасно і в повному обсязі. Підприємство використовує диференційовану кредитну
політику для різних видів контрагентів: робота за передплатою, лімітований кредит
з різними рівнями як суми, так і строку повернення. Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом регулярного аналізу здатности контрагентів погашати
суму заборгованості.
Ризик ліквідності та управління бюджетом – це ризик неспроможності Підприємства виконати свої платіжні зобов’язання на дату їх погашення в процесі звичайної господарської діяльності. Для обмеження цього ризику Підприємство створює
резерви та обмежує використання заробленого прибутку при розподіленні його
за результатами року, орієнтуючись на показники бюджету доходів та витрат.
Ринковий ризик - ризик змін майбутніх грошових потоків від фінансових
інструментів внаслідок коливання ринкових даних. Підприємство вважає вплив
ринкового ризику мінімальним, базуючись на тому, що продукція Підприємства належить до дешевого сегменту ринку в якому в найближчі роки не очікується зміни
попиту чи здешевлення.
Операційний ризик – ризик втрати внаслідок помилки персоналу, шахрайства,
техногенних аварій. Підприємство не може розраховувати на усунення всіх операційних ризиків, але може управляти цими ризиками шляхом застосування системи
керуючих елементів, а також моніто-рингу потенційних ризиків і відповідного
реагування на них шляхом вжиття належних заходів.
Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків, доступу, повноважень і процедур звірки, навчання персоналу, а також процедур здійснення
оцінок, включаючи проведення незалежного аудиту.

Страхування

ЕМІТ ІНФО

2012 рік

26 745

Податки,обов’язкові платежі, державні дозволи, ліцензії

ЗМІСТ

2013 рік

Інші операційні витрати

Амортизація НМА ОС

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Чистий прибуток ,тис. Українських гривень

Амортизація

\
Адміністративні витрати

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Відсотки за облігаціями

Тел. (050) 457 91 26     •     E-mail: emitinfo@i.ua     •     www.emitinfo.com

Підприємство не капіталізує фінансові витрати.
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