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В а у д и т о р с ь к о м у  в и сн о в к у  в ідобр аж ен о  н аступ н і розділи:

1. Звіт щ одо  ф ін а н с о в о ї  зв ітності

- Вступний параграф
- Основні відомості про Товариство
- Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
- Відповідальність аудитора

2. Висновок

3. Звіт про інш і п р авов і та р егул я тор н і ви м оги

- Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам  
законодавства України
- Розкриття інформації за видами активів
- Розкриття інформації про зобов ’язання
- Фінансові результат и діяльності
- Формування та сплата статутного капіталу у  встановлені законодавством  
терміни
- Відповідність резервного фонду установчим документам
- Про дотримання вимог нормативно -  правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
- Система внутрішнього аудиту (контролю)
- Стан корпоративного управління
- Пов 'язані особи
- Інформація про наявність подій після дати балансу, як і не були відображ ені у  
фінансовій звітності, проте мож уть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
- Пруденційні показники діяльності Товариства
- Аналіз показників фінансового стану

4. Інші елем енти

- Основні відомості про аудиторську фірму
- Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК №1 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ;
Баланс станом на 31.12.2016 р.
Звіт про фінансові результати за 2016 рік.
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік.
Звіт про власний капітал за 2016 рік.
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.



А У Д И Т О РС Ь К И Й  В И С Н О В О К  (ЗВІТ Н Е ЗА Л Е Ж Н О Г О  А УДИТОРА) 
Щ О Д О  Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї ЗВ ІТ Н О С Т І 

ТО В А РИ С ТВ А  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  
«К О М П А Н ІЯ  З У П РА В Л ІН Н Я  А КТИ ВА М И  «О П Т И М У М »

С ТА Н О М  НА 31 ГРУ Д Н Я 2016 РО К У

Користувачу фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМ И «ОПТИМУМ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

м. Київ 25 лютого 2017 року

1. ЗВ ІТ  Щ О ДО  Ф ІН А Н С О В О Ї ЗВ ІТ Н О С Т І

Вступний параграф
На підставі Договору №  02/15-02-17 від 15.02.2017 року, укладеного між
ТО В А РИ С ТВ О М  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  «КО М П А Н ІЯ З 

У П РА ВЛІН Н Я А К ТИ В А М И  «О П ТИ М У М », (далі по тексту -  ТОВ «КУА 
«ОПТИМУМ», або Товариство),

та
ТО В А РИ С ТВ О М  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  «А удиторська 

фірма «Аудит - партн ер»  (далі -  Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на 
підставі Свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4471 від 
29.09.2011р., проведена незалежна аудиторська перевірка фінансово-господарської 
діяльності ТОВ «КУА «О П Т И М У М » та фінансової звітності за період з 01.01.2016 року 
по 31.12.2016 року, а саме:

- Баланс станом на 31.12.2016 року;
- Звіт про фінансові результати за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік,

складених за результатами господарювання за період що перевірявся, з метою висловлення 
аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 року, його фінансові результати 
та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка складена відповідно до чинного 
законодавства, нормативно-правових актів та відповідає вимогам Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство
№
п/п П оказни к Зн ачення

‘
Повне найменування

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ОПТИМУМ»

2 Код підприємства за ЄДРПОУ 37567735

3 Види діяльності за КВЕД-2010
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 
(основний);
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; 
66.30 Управління фондами.

4

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

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку -  діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), видана ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ОПТИМУМ»
Номер і дата прийняття рішення:
№ 852 від 16.08.2016 року

5

Перелік інституційних 
інвесторів, активи яких 
перебувають в управлінні 
Товариства

ПАИОВИИ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИИ ВЕНЧУРНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ОПТИМУМ КЛАСИК»
реєстраційний код за СДРІСІ 2331748
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ОПТИМУМ СІТІ»
реєстраційний код за СДРІСІ 23300434

6 Місцезнаходження 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 
будинок 52, літ. Б

7 Керівник Гончар Вячеслав Олександрович

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, 
рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають 
обставинам.

Відповідальність за повноту та достовірність наданих для роботи аудиторам 
документів несе керівництво підприємства в особі:

Директора Товариства:
Кулініч Оксана Василівна з 01.01.2016 року до 19.01.2016 року.
Гончар Вячеслав Олександрович з 20.01.2016 року до кінця періоду, який 
перевірявся.

Головний бухгалтер Товариства:
- Гречуха Андрій Андрійович з 30.09.2016 року до кінця періоду, який 

перевірявся.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 

результатів аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про 

аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-У від



14.09.2006 р.) та М іжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в 
Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також 
планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Перевірка проводилась згідно вимог Законів України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" № 3480-ІУ від 23.02.2006 р., "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (із змінами та доповненнями), "Про інститути 
спільного інвестування" № 5080-УІ від 05.07.2012 р„ та інших законодавчих актів України 
та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів, зокрема М іжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», М іжнародного стандарту аудиту 706 
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" з 
урахуванням 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, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 №991, 
що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1119/23651 та інших 
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем 
впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Шляхом 
інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків було виконано незалежні процедури 
аудиторської перевірки, щоб отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дозволила 
зробити аудиторський висновок про те, що компоненти фінансової звітності, фінансова 
звітність, та надання особливої інформації про Товариство не містять суттєвих викривлень. 
Незалежні процедури перевірки проводилися для отримання доказовості повноти, точності 
і правдивості даних, котрі обробляються системою обліку ТО В  «КУА «О ПТИМ У М ».

Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 
січня 2015 року, тому фінансова звітність Товариства за 2016 рік є першою річною 
фінансовою звітністю згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. У фінансовій 
звітності Товариства за 2016 рік наводиться порівняльна інформація за 2015 рік та 2014 рік.

За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що закінчився 31 грудня 2014 року, 
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік повністю автоматизований та ведеться Товариством за 
допомогою спеціалізованої бухгалтерської комп'ютерної програми «1-С». Бухгалтерський 
облік на Товаристві у звітному періоді систематизовано на рахунках бухгалтерського 
обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на 
взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку дій або подій, які викликають зміни в 
структурі активів та зобов'язань, власному капіталі Товариства, як це передбачено Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 
16.07.1999 року.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік 
складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних 
документів.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Протягом звітного періоду у Товаристві не відбувалися зміни в методології 
бухгалтерського обліку. В періоді що перевірявся змін облікової політики не відбувалось,



що відповідає вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та 
Міжнародним стандартам фінансової звітності, що визначають принципи та методи 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у 
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». 
Враховуючи той факт, що фінансова звітність професійних учасників фондового ринку, для 
яких є обов'язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній 
мірі відповідають вимогам М іжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання 
фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту 
фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.

Суцільно були перевірені установчі документи, фінансова звітність за 2016 рік, 
регістри синтетичного обліку, первинна та інша документація, що характеризує фінансово- 
господарську діяльність підприємства.

За заявою керівництва підприємства всі господарські операції за звітний період 
відображено в бухгалтерському обліку і від аудиторів не приховано ніяких документів, які 
мають відношення до предмету аудита. Аудитори не виключають наявності документів та 
інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки.

На погляд аудиторів, зібрана в процесі перевірки інформація забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення думки аудиторів.

Окремі частини даного висновку не можуть трактуватися роздільно, а тільки в 
логічно-послідовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всі 
наведені в ньому припущення та обмеження.

Даний висновок складено станом на «31» грудня 2016 року. Всі включені в даний 
документ припущення та висновки потрібно відносити виключно на вказану дату. 
Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридично значимі рішення, прийняті ним 
самостійно в зв'язку з даним аудиторським висновком.

Перевірка проводилась з 15.02.2017 року по 25.02.2017 року.

2. ВИ СН О ВО К

Підстави для висловлення умовно-позит ивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів Товариства 

станом на 31 грудня 2016 року, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами 
Товариства.

Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не 
проводилась.

Станом на 31.12.2016 р. резерв на оплату відпусток Товариством створено не було, 
що є порушенням вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Ми зазначаємо, що в примітках до річної фінансової звітності Товариство станом на
31.12.2016 р. інформацію в окремих розділах розкрило не в повному обсязі, що не в повній 
мірі відповідає вимогам М іжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що 
могли б бути потрібними, однак вплив зазначених коригувань не є суттєвим та 
всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.



Висловлення думки
В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ОПТИМУМ» станом на 31.12.2016 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням 
та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату 
складання звітності.

Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, 
забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання 
фінансової звітності.

На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в попередньому параграфі «Підстави 
для висловлення умовно-позитивної думки» цього висновку, річна фінансова звітність за 
2016 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство, 
відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також встановленим вимогам 
законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої 
облікової політики.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2016 року відповідає 
вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Аудитори підтверджують фактичне виконання зобов'язань з формування статутного 
капіталу Товариства виключно грошовими коштами відповідно до вимог чинного 
законодавства станом на 31 грудня 2016 року.

На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно - позитивний 
висновок про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТИМУМ» станом на 31.12.2016 року, за 
результатами операцій з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

3. ЗВІТ П РО  ІН Ш І П РАВОВІ ТА Р Е Г У Л Я Т О РН І ВИМ О ГИ

Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам
законодавства України

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року складає 8 200 000 (Вісім 
мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, що відповідає установчим документам.

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 року 
складає суму 7 243 тис. грн., що відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме Ліцензійним 
умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) -  
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), затверджених Рішенням НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013 року (із змінами та 
доповненнями).

Власний капітал складається із статутного капіталу в розмірі 8 200 тис. грн., та 
непокритого збитку в розмірі 957 тис. грн.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2016 
року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 
2009 року (зі змінами та доповненнями).

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, 
співставні в регістрах обліку, балансі, звіту про фінансові результати та станом на
31.12.2016 року статутний капітал Товариства сформовано повністю.

Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості 
чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 144



«Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю» Цивільного кодексу 
України, зокрема, п. 4 передбачено, що: „...Якщо після закінчення другого чи кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою 
відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане 
оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до 
статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення 
додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного 
законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації...».

Станом на 31.12.2016 року вартість чистих активів становила 7 243 тис. грн., при 
оголошеному статутному капіталі 8 200 тис. грн.

Учасники Товариства в 2016 році прийняли рішення про внесення додаткових 
вкладів. Станом на 31.12.2016 року вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам 
ст. 144 Цивільного кодексу.

Розкриття інформації про активи
Активи Балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. в порівнянні з даними на початок 

2016 року зменшились і складають 8 157 тис. грн.
Зміни активів відбулися, в основному, за рахунок:
збільшення нематеріальних активів на суму 11 тис. грн., основних засобів на суму 58 

тис. грн., інших фінансових інвестицій на суму 7 100 тис. грн., дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, послуги на суму 492 тис. грн., дебіторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом на суму 1 тис. грн., іншої поточної дебіторської заборгованості 
на суму 87 тис. грн. та грошових коштів на суму 283 тис. грн. та зменшення дебіторської 
заборгованості за виданими авансами на суму 20 тис. грн., поточних фінансових інвестицій 
на суму 7 100 тис. грн. та витрат майбутніх періодів на суму 1 003 тис. грн.

Згідно облікової політики для нарахування амортизації основних засобів Товариством 
обрано прямолінійний метод.

Інші фінансові інвестиції у розмірі 7 100 тис. грн. були здійснені в корпоративні права 
ТОВ «ФК «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», що становить 7 % Статутного капіталу ТОВ «ФК 
«ПАРАДАЙЗ ФІНАНС».

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до 
річної фінансової звітності.

Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності 
Товариства.

Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не 
проводилась.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів, оскільки ця дата 
передувала призначенню нас аудиторами Товариства.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в двох попередніх абзацах 
даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію 
про активи Товариства станом на 31.12.2016 року відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Розкриття інформації про зобов’язання
Станом на 31.12.2016 р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на 

початок 2016 року зменшились до рівня 914 тис. грн.
Зміни у зобов’язаннях відбулися за рахунок:
зменшення інших поточних зобов’язань на суму 364 тис. грн. та збільшення 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 13 тис. грн., 
кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 14 тис. грн. та 
кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на суму 8 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. резерв на оплату відпусток Товариством створено не було.



На думку аудиторів, за винятком впливу питання зазначеного в попередньому абзаці, 
бухгалтерський облік поточних зобов’язань Товариства в цілому відповідають вимогам 
Наказу про облікову політику та вимогам М іжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку.

Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства.
Інформація щодо поточних зобов’язань розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності.

Фінансові результати діяльності.
За 2016 рік Товариство отримало збиток у розмірі 862 тис. грн.:
- прибуток від операційної діяльності у сумі 1 841 тис. грн.,
- інші операційні доходи у сумі 36 тис. грн.,
- інші доходи в сумі 7 100 тис. грн.,
- адміністративні витрати -  в розмірі 2 727 тис. грн.,
- інші витрати -  7 100 тис. грн.
Інформація щодо структури доходів та витрат розкрита Товариством в Примітках до 

річної фінансової звітності.
Чистий дохід від реалізації послуг складається з винагороди і складає 1 841 тис. грн.
Основними складовими адміністративних витрат в сумі 2 727 тис. грн. є: витрати на 

оплату праці, сплату податків, оренди, послуг банків, зв’язку та інших послуг, пов’язаних 
з веденням основної діяльності.

Станом на 31.12.2015 року в балансі Товариства витрати майбутніх періодів складали 
1 003 тис. грн. Структура витрат майбутніх періодів описана в Примітках до річної 
фінансової звітності. Вищезазначені витрати майбутніх періодів були віднесені на збитки 
поточного періоду у 1 півріччі 2016 року.

Витрати з податку на прибуток склали 12 тис. грн.
Дані форм фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку 

Товариства, а дані окремих форм звітності один одному згідно вимог законодавства.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і 

достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 
року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

Формування та сплата статутного капіталу у  встановлені законодавством  
терміни

Згідно з Протоколом установчих зборів Засновників Товариства №1 від 15.02.2011 
року було прийнято рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМ И «ОПТИМУМ» із 
статутним капіталом 7 100 000 (сім мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Встановлено 
наступний порядок формування та розмір часток Учасників у Статутному капіталу 
Т о в а р и с т в а : _____________________ ___________________________________________

№
п/п

Учасник Вартість вкладу, грн. Розмір 
частки, % від 
Статутного 

капіталу

1

--

Кононученко Тетяна Петрівна 710,00
(сімсот десять) гривень 00 
копійок

0,01

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Класик-Трейд»

7 099 290,00
(сім мільйонів дев’яносто 
дев'ять тисяч двісті

99,99



дев’яносто) гривень 00 
копійок

Всього: 7 100 000,00 100
Формування статутного капіталу було здійснено виключно за рахунок грошових 

коштів.
Статутний капітал Товариства сформовано шляхом перерахування грошових коштів 

на рахунок Товариства № 265083018036, створений для формування статутного капіталу у 
АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, а саме:

№
п/п

Учасник Дата
внесення

коштів

Назва
платіжного
документу

Сума, грн.

1 Кононученко Тетяна Петрівна 17.02.2011 Квитанція № 
149513

710,00

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Класик-Трейд»

16.02.2011 Платіжне 
доручення № 58

7 099 290,00

РАЗОМ: 7 100 000,00
Оплата внесків до статутного капіталу зроблена в терміни, визначені чинним 

законодавством України.
Затверджено Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТИМУМ» від 17.02.2011 рок у, номер 
запису 1 070 102 0000 042764.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Класик-Трейд» 31.03.2014 року змінило 
свою організаційно-правову форму з Товариства з обмеженою відповідальністю на 
Публічне акціонерне товариство, номер запису 1 070 145 0000 053392.

Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства №  3 від 24.04.2014 року 
було прийнято рішення про внесення змін до статуту у зв'язку зі зміною прізвища 
Кононученко на Самойленко на підставі Свідоцтва про шлюб.

Затверджено Статут Товариства в новій редакції від 28.04.2014 року, номер запису 
1 070 105 0005 042764.

Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 21/07-2014 від
21.07.2014 року було прийнято рішення про внесення змін до статуту.

Затверджено Статут Товариства в новій редакції від 23.07.2014 року, номер запису 
1 070 105 0007 042764.

Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 16-09/15 від
16.09.2015 року було прийнято рішення про зміну складу Учасників Товариства. Єдиним

№
п/п

Учасник Вартість вкладу, грн. Розмір 
частки, % від 
Статутного 

капіталу

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІМІКО-ЗАХІД» 
(ЄДРПОУ 38689526)

7 100 000,00
(сім мільйонів сто тисяч) 
гривень 00 копійок

100

Затверджено Статут Товариства в новій редакції від 23.09.2015 року, номер запису 
1 070 105 0011 042764.



Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 21-10/15 від
21.10.2015 року було прийнято рішення про внесення змін до статуту у зв'язку із зміною 
місцезнаходження Товариства.

Затверджено Статут Товариства в новій редакції від 22.10.2015 року, номер запису 
1 070 105 0015 042764.

Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 25-01/11-2015 від
25.11.2015 року було прийнято рішення про внесення змін до статуту у зв’язку з 
приведенням до чинного законодавства.

Затверджено Статут Товариства в новій редакції від 25.11.2015 року, номер запису 
1 074 105 0017 056751.

Згідно з Протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 15-03/16 від
15.03.2016 року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 
1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень 00 копійок та затверджено статутний капітал 
Товариства у розмірі 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Формування статутного капіталу було здійснено виключно за рахунок грошових 
коштів.

Статутний капітал Товариства сформовано шляхом перерахування грошових коштів 
на рахунок Товариства № 26507566824200, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а 
саме:

№
п/п

Учасник Дата
внесення

коштів

Назва
платіжного
документу

Сума, грн.

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІМІКО-ЗАХІД» 
(ЄДРПОУ 38689526)

24.03.2016 Платіжне 
доручення № 4

1 100 000,00

РАЗОМ: 1 100 000,00
Оплата внесків до статутного капіталу зроблена в терміни, визначені чинним 

законодавством України.
Затверджено Статут ТОВАРИСТВА З ОБМ ЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТИМУМ» від 18.03.2016 рок у, номер 
надання адміністративних послуг 122 809 16103.

Таким чином станом на 31.12.2016 року засновниками було внесено 100 % статутного 
капіталу Товариства.

Розмір статутного капіталу зазначеного у Балансі Товариства станом на 31.12.2016 р. 
складає 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Розмір статутного капіталу, зафіксованого у Статуті Товариства, відповідає розміру 
статутного капіталу зазначеному у Балансі Товариства.

Синтетичний та аналітичний облік Статутного капіталу ведеться у відповідних 
регістрах бухгалтерського обліку на підставі статутних документів.

На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно 
відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року 
відповідно до М іжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідність резервного фонду уст ановчіт  документам
Відповідно до Статуту Товариства резервний капітал створюється у розмірі 25 % 

(двадцять п 'ять відсотків) статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного 
фонду становить 5% (п’ять відсотків ) суми чистого прибутку. За результатами діяльності у 
2016 році Товариство понесло збитки, відповідно до цього Товариство не здійснювало 
відрахувань до резервного фонду.



Про дотримання вимог нормативно -  правових актів Н аціональної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Під час перевірки було виявлено, що у відношенні Товариства було складено акт про 
правопорушення на ринку цінних паперів від 20.12.2016 № 868-ЦА-УП-КУА, а саме: 
Товариство порушило вимоги частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» та пункту 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281 у частині 
недотримання пруденційних нормативів протягом періоду з 31.03.2016 року по 30.04.2016 
року. По відношенню до Товариства, згідно Постанови № 23-ЦА-УП-КУА від 12.01.2017 
року було застосовано санкцію у вигляді попередження.

Також у відношенні Товариства було складено акт про правопорушення на ринку 
цінних паперів від 20.12.2016 № 869-ЦА-УП-КУА. Товариство порушило вимоги пункту 1 
розділу III Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними 
учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 01.12.15 р. № 2021, а 
саме: неподання відповідної інформації до Комісії. По відношенню до Товариства, згідно 
Постанови № 22-ЦА-УП-КУА від 12.01.2017 року було застосовано штраф у розмірі 5 000 
(п’ять тисяч) гривень 00 копійок. Станом на 24.01.2017 року штраф було сплачено в 
повному обсязі.

Система внутрішнього аудиту (контролю)
Товариством створена служба внутрішнього аудиту (контролю), а саме окрема 

посадова особа -  внутрішній аудитор Іванов Михайло Анатолійович, який призначений на 
посаду, згідно Протоколу № 19-01/10-2015 від 19.10.2015 року.

Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ОПТИМ УМ», затверджено положення 
«Про службу внутрішнього аудиту (контролю) в Товаристві» від 19.10.2015 року з метою 
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 
або помилок.

Стан корпоративного управління
Товариством з метою захисту законних прав та інтересів Учасників Товариства були 

створені наступні органи корпоративного управління:
Загальні збори Учасників Товариства;
Директор Товариства.

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом -  
Директором Товариства. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора 
Товариства здійснюється Ревізором. Діяльність органів корпоративного управління 
регламентується Статутом та внутрішніми Положеннями.

Пов ’язані особи
В ході аудиторської перевірки, аудиторами встановлено перелік пов’язаних осіб 

Товариства, а саме:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІМІКО-ЗАХІД» 

(код за СДРПОУ 38689526);
Іванов М ихайло Анатолійович (керівник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІМІКО-ЗАХІД»);
Гончар Вячеслав Олександрович;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «Львівська Мрія» 
(код за СДРПОУ 39005451);
Тертична Світлана Сергіївна (керівник ТОВ «Львівська Мрія»);
Борисов Андрій Олегович (кінцевий бенефіціар);

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» - юридична особа, 
учасником якої є Товариство.



Однак слід зазначити, що відносини і операції з пов'язаними сторонами, що 
виходять за межі нормальної діяльності, аудиторами виявлені не були.

Інформація про наявність подій після дати балансу, як і не були відображ ені у  
фінансовій звітності, проте мож уть мати суттєвий вплив на фінансовий стан

Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності не було 
встановлено подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 
проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Пруденційні показники діяльності Товариства
У відповідності з Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 

на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, що затверджене рішенням 
Комісії 01.10.15 р. № 1597 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 
р. за №1311/27756 (надалі - Положення № 1597), станом на 31.03.2016 у Товариства 
виникло відхилення значення пруденційного показника від нормативного значення, а саме

ЄДРПОУ Найменування Дата
розрахунку

Коефіцієнт фінансової 
стійкості

37567735 ТОВ «КУА 
«ОПТИМУМ»

31.03.16 0,4700

Станом на звітну дату 31.10.2016 значення пруденційного показника Товариства

ЄДРПОУ Найменування
Дата

розрахунку
Показник мінімального 

розміру власних коштів, грн.

37567735
ТОВ «КУА 

«ОПТИМУМ» 31.10.16 0,8849

Станом на 31.12.2016 року значення пруденційних показників Товариства відповідає 
встановленим нормативним значенням та Товариство дотримується вимог Положення 
№1597.

Аналіз показників фінансового стану
Аналіз показників фінансового стану платоспроможності та фінансової стабільності 

Товариства станом на 31.12.2016 року (Додаток № 1) свідчить про те, що загальний 
фінансовий стан Товариства є позитивним, Товариство має високу ліквідність та фінансову 
незалежність.

4. ІН Ш І Е Л Е М Е Н Т И

Основні відомості про аудиторську фірму
№
п/п П оказни к Значення

1 Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Аудит-партнер»

2 Код за ЄДРПОУ 22795553

3 Номер і дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого АПУ

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів №4471 від 29 вересня 2011 р 
(рішення АПУ №239/3). Дійсне до 28.07.2021 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва 
про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів,



аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, 
виданого Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 
384 від 16.08.2016 року (Серія та номер Свідоцтва 
П 000384); свідоцтво дійсне до 28.07.2021 року.

4 П.І.Б. аудиторів, що брали участь в 
аудиті / Номер, серія, дата видачі 
сертифікатів аудитора, виданих АПУ

Недобор Олексій Олегович / сертифікат аудитора 
№007126 від 26.12.2013 р., виданий 
Аудиторською палатою України (рішення АПУ 
№287/2). Дійсний до 26.12.2018 р.

Недобор Світлана Ігорівна / сертифікат аудитора 
№007127 від 26.12.2013 р., виданий 
Аудиторською палатою України (рішення АПУ 
№287/2). Дійсний до 26.12.2018 р.

5 Місцезнаходження 02140, м. Київ, вул. Крушельницької, буд.5, кв.52

6 Електронна адреса аГ.аис1іірагІпег(2 ),2 т а і 1.сот

7 Телефон/ факс +38(044) 361-19-77

Основні відомості про умови договору на проведеш
Договір № 02/15-02-17 від 15.02.2017 року 
Термін проведення перевірки 15.02.2017 р. -  25.02.2017 р.

Аудитор

(сертифікат аудит ора №  007127, виданий ріш енням А удит орської палат и, 
інституту розвит ку ф ондового  ринку к и ївського  національного екон ом т т і^ ра$щ > І  
за програмою «Ф ондовий ринок та сучасний аудит  ф інан сової звіту 
Світчані Ігорівні від  1 6 .01 .2014року, серія А Ф Р № 14/00266)

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит партнер»

(сертифікат аудит ора №  007126. виданий ріш енням Аудиторської 
інституту розвит ку ф ондового ринку К иївського національного екої 
за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит  ф інан сової звітност  
Олексію Олеговичу в ід  16 01 .2014  року, серія АФ Р № 14/00265)

аудиту

ЕДОБОР С.І.

'/2 від  26 .12 .2013  року, свідоцт во Українського  
іу  про закінчення курсів та складання іспиту 

’.ків ф ондового  ринку», видане Н едобор

ДОБОР О.О.

%і/пІ України №  2 Ц ^ у / ід  26 .12 .2013  року, свідоцт во Українського
про закінчення курсів та складання іспиту 

Часників ф ондового  ринку», видане Н едобор

Дата аудиторського висновку: 25 лютого 2017 року



Аналіз показників фінансового стану 
показники платоспромож ності та фінансової стабільності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМ ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ ВАМ И  «ОПТИМУМ» 

станом на 31.12.2016 року

Показники 
(формула для розрахунку)

на
31.12.2015

року

на
31.12.2016

року

П рим ітки:
(теоретичне

значення)

Значення
Розрахунок 

(тис. грн.)

Значення
Розрахунок 

(тис. грн.)

Коефіцієнт загальн о ї л іквідності 
(коефіцієнт покри ття)

Оборотні активи (ф. 1 ряд. 1195) /  поточні 
зобов’язання (ф. 1 ряд. 1695)

6,6 0,99 1,0-2,0

8 167/ 1 243 9 0 7 /9 1 4

Коефіцієнт абсолю тної ліквідності
Грошові кошти та поточні фінансові 

інвестиції(ф. м р. 1160+р.1165) /  поточні 
зобов’язання (ф. 1 ряд. 1695)

5,71 0,31 0,25-0,5

7 100/ 1 243 283 /9 1 4

Коефіцієнт ф інансової стійкості 
(або платоспромож ності або 

автономії) >
Власний капітал (ф. 1 ряд. 1495) /  валюта 

балансу (ф. 1 ряд. 1900)

0,85 0,89 Більше 0,5

7 005 / 8 248 7 243 /8  157

Коефіцієнт покри ття  зобов’язань 
власним кап італом
Довгострокові та поточні зобов ’язання (ф. 
1 ряд. 1595+ряд. 1695) /  Власний капітал (ф. 

1 ряд. 1495)

0,18 0,13 0,5-1,0

1 243 / 7 005 9 1 4 /7  243

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2016 року дорівнює
0,99. Цей показник свідчить про спроможність покриття своїх боргів на протязі звітного 
періоду за рахунок мобілізації коштів. Даний коефіцієнт має нормативне значення.

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 31.12.2016 року дорівнює 0,31. Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності свідчить про можливість Товариства погашати поточні зобов'язання 
за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. Значення показника свідчить про те, що 
Товариство в змозі погашати поточні зобов’язання протягом року, але негайне погашення 
було б проблематичним.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про значну вагу власного капіталу у 
структурі балансу. Станом на 31.12.2016 року цей показник дорівнює 0,89. Даний 
коефіцієнт більше нормативного значення. Це свідчить про те, що Товариство здійснює 
свою діяльність за рахунок власного капіталу.

4. Коефіцієнт фінансування (коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом) 
станом на 31.12.2016 року дорівнює 0,13, що свідчить про фінансову стійкість Товариства.



Наведені показники свідчать про те, що Товариство спромож не погашати свої 
борги на протязі звітного періоду за рахунок м обілізації коштів. Товариство не 
залежне від позикових коштів. Д ан і показники, що характеризують 
платоспроможність та фінансову стабільність Товариства станом на 
31.12.2016 року, свідчать про подальшу мож ливість безперервного функціонування 
Товариства як суб ’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або ум ов та відповідних ділових ризиків, 
які можуть поставити під сумнів здатність £#№ я щ а господарювання продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі (МСА І7ІІіїБезіщнірвнісіпь»).

. лудч

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит партнер»!
(сертифікат аудит ора №  007126, виданий ріш енням А удит ора  
інституту розвит ку ф ондового  ринку К иївського націонапьного 
за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит  ф інан сової 
Олексію Олеговичу в ід  16 .01.2014 року, серія АФ Р N914/00265)

ЕДОБОР О.О.
Чд 26 .12 .2013  року, свідоцт во Українського  

про закінчену*} курсів та складання іспиту 
Тників ф о н д о во ю  ринку», видане Н едобор

Аудитор (//и Ш Ш б О С М & У  НЕДОБОР С.І.
(сертифікат аудит ора N9 007127. виданий ріш енням А удит орської палати України №  2л 7/2 від  26 .12 .2013  року, свідоцт во Українського  

інституту розвит ку ф ондового  ринку К иївського націонапьнагу економічного ун іверси т ет у про закінчення курсів та складання іспиту 
за програмою «Фондовий ринок т а сучасний аудит  ф інансовій  івітності п р о ф ес /їіт у  учасників ф ондового  ринку», видане Н едобор  
Світлані Ігорівні від 16.01.2014 року, серія А Ф Р N914/00266)



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОПТИМУМ" за ЄДРПОУ

Шевченківський р-н м. Києва
Товариство з обмеженою відповідальністю

Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
Середня кількість працівників1 _6_____________________________________
Адреса, телефон 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 52, літ. Б

за КОАТУУ 
" за КОПФГ 
"за  КВЕД

КОДИ
201б|20171 0Т~

(063) 3130414
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці) 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 Грудня 20 16 р.

Форма N І Код за ДКУД 180100 1

Актив
Код

рядка
На 31.12.2016 

Р

На 31.12.2015 

Р

На 31.12.2014 

Р

1 2 3 4 4
І. Н еоборотні ак ти ви

Нематеріальні активи 1000 11 0 0
первісна вартість 1001 12
накопичена амортизація 1002 (О

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 139 81 0

первісна вартість 1011 169 81
знос 1012 (30)

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035 7 100
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом  1 1095 7 250 81 0

II. О боротні а к ти в и
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 506 14 3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 26 46
з бюджетом 1135 1
у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 91 4 60
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 100 7 100
Гроші та їх еквіваленти 1165 283 0 0
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 283
Витрати майбутніх періодів 1170 1 003 584
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом  II 1195 907 8 167 7 747

III. Н еоборотні ак ти в и , у тр и м у ван і д л я  продаж у, та  групи вибуття 1200
Баланс 1300 8 157 8 248 7 747

Пасив
Код

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 4
І. В ласний к ап італ

Зареєстрований (пайовий) капітал К. Р  3  І 1400 8 200 7 100 7 100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках /7^ О 405
Додатковий капітал І/ _$■’ 410

Емісійний дохід / Л  ’ ^ ^ І Г ' - I і 1
Накопичені курсові різниці о  ) І 12
Резервний капітал і ! 1”  Ь/ 7 ї ї  5

/  ^  
'&! 8 о»оуХ5.^



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 957 ) ( 95 ) ( 9 )
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом  1 1495 7 243 7 005 7 091

II. Д о вго стр о ко в і зо б о в 'я за н н я  і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 о 0 0

III. П оточн і зо б о в 'я зан н я  і забезпечення  
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 ІЗ
розрахунками з бюджетом 1620 14
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 8

Поточна кредиторська заборгованість за одерж аними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутріш ніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою  діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 879 1 243 656
Усього за розділом III 1695 914 І 243 656
IV. Зобов 'язання, п о в 'язан і з ііе о б о р іщ н ім п  а к т и в а м и , 
утримуваними дл я  продажу , т а  гр у п ам и  ви б у ття

1700

V. Чиста вар тість  ак т и в ів  н едерж авн ого  пенсійного фонду 1800
Баланс ~ 1900 8 157 8 248 7 7477̂Г7

—Керівник

Головний бухгалтер

______  ! . И'І ч’7
Визішчшться н порядку, ксііпюшісно.му цсігф а:ім ;нм  

викоіпшчої влали, що |У ш іпу<\держ ;іті\' ію лгі;ик\ у с ф е р  с ’й г '

| > ^ ^ Є773 ^

« Й Ш Гончар Вячеслав Олександрович 

Гречуха Андрій Андрійович



Додаток І
до Н аціонального положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство

Територія

Д ата (рік, місяць, число)]

Товариство з обмеженою  відповідальністю "Компанія з управління активами "ОПТИМ УМ " за ЄДРПОУ

Шевченківський р-н м Києва
Організаційно-правова форма господарювання __________________
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Середня кількість працівників1 6______________________________________
Адреса, телефон

Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОАТУУ 

’ заК О П Ф Г 
"заК В Е Д

КОДИ 
2016120171 ОТ

37567735

8039100000
240

64,30

01030. місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 52, літ. Б (063)3130414
Одиниця виміру; тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про ф інансовий стан) 
н а _____ 31 Грудня_____ 20 16 р.

Ф орма N 1 Код за ДКУД | 180100Г

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
і. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 II
первісна вартість 1001 12
накопичена амортизація 1002 (1)

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 81 139

первісна вартість 1011 81 169
знос 1012 (30)

Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 7 100
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
ІВідстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 81 7 250

11. О боротні активи
Запаси 1100

1 Виробничі запаси 1101
1 Незавершене виробництво 1102
1 Готова продукція 1103
Говари 1104

ІПоточні біологічні активи 1110
[Депозити перестрахування 1115
[Векселі одержані 1120
[Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 14 506
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
і за виданими авансами 1130 46 26
1 з бюджетом 1135
1 у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 92

ІПоточні фінансові інвестиції 1160 7 100
[Гроші та їх еквіваленти р я і 1165 283
ІГотівка 1166
Рахунки в банках 1167 283
фитрати майбутніх періодів / ( $ «АУДИТОРСЬКА 1170 1 003
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190
Усьою за розділом 11 Д иВкЛаїй/ии ФЯ /

З// ------
1195 - 8 167 907

І'З



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 8 248 8 157

Пасив
Код

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 100 8 200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 95 ) ( 957 )
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 7 005 7 243

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 13
розрахунками з бюджетом 1620 14
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 8

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 1 243 879
Усього за розділом III 1695 1 243 914
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними акти вам и , 
утримуваними для продажу, га групам и вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного Фонду 1800
Баланс ' 1900 8 248 8 157

Керівник

Головний бухгалтер

изначається в порядку, встановлю 
конавчої влади, що реалізує держави^



Дата (рік, місяць, число)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 
Підприємство к "глпт ільлчьл"  заЄ Д РП О Уактивами О І1ІИ М У М

КОДИ 
20І6І2017І 01

37567735

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за рік 20 16 р.

Форма N 2 

І. Ф ІН А Н С О В І РЕ ЗУ Л ЬТА Т И

Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 841 14
Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
1 841 14

збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120 36

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 2 727 ) ( 89 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( П )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2182

Фінансовий резул ьтат  від оп ерац ійн о ї д іяльн ості:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 850 ) ( 86 )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 7 100
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 7 100 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий резул ьтат  до оп одаткуван н я:

прибуток 2290
[збиток 2295 ( 850 ) ( 86 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 12 ) ( )
Прибуток (збиток) від припиненої ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ОПОДаТК\'В2{{6$^7 р ^2305

ІЧнстий ф інансовий резул ьтат: '
1 прибуток і ( у
1  збиток Іі * ФІРМ.

ГЧООС ( 86 )
11 5 «И Д И 1Я Ш Ш  /  §11 
V і,_ ^ е н ^ й н и й ) ^  Сі) / /

о / /



II. С У К У П Н И Й  Д О Х ІД

11
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року1 2 3 4

[Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

[Накопичені курсові різниці 2410
[Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
1 інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до о п одаткуван н я 2450

[Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( )( )
Інший сукупний дохід п ісля оп одаткуван н я 2460

|Сукупний дохід (сума рядк ів  2350, 2355 та  2460) 2465 -862 -86

III. Е Л Е М Е Н Т И  О П Е Р А Ц ІЙ Н И Х  В И ТРА Т

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
[Матеріальні затрати 2500 71
Витрати на оплату праці 2505 650 65

1 (Відрахування на соціальні заходи 2510 169 24
1 [Амортизація 2515 31
1 ІІнші операційні витрати 2520 1 806 11
1 |Разом 2550 2 727 100

IV. РО ЗРА Х У Н О К  П О К А ЗН И К ІВ  П РИ Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 1 2 3 4
1 [Середньорічна кількість простих акцій 2600

[Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
[Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

; ІСкоригований чистий прибуток (збиток) на Одну просту акцію 2615
ІІДивіденди на одну просту акці)о 2650

Керівник

Головний бухгалтер
\

Гончар Вячеслав Олександрович 

Гречуха Андрій Андрійович



Д ата (р ік , м ісяць, число)

Товариство з обм еж ен ою  в ідп ов ідальн істю  "К ом панія  з уп равлін н я 
^ ■ “ МСТВО активами "О П Т И М У М " За Є Д РП О У

(н айм ен уванн я)

Звіт про рух грош ових кош тів  (за п р я м іш  методом) 

за 20 16 р.

Ф орм а N 3 К од за Д К У Д

КОДИ

2016 2017 01

37567735

1801004

С таття
К од

рядка
За зв ітн ий  п еріод

За аналогічний період 
попереднього  року

1 2 3 4
1 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
адходження від:
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 350 3
івернення податків і зборів 3005
іому числі податку на додану вартість 3006
льового фінансування ЗОЮ
шходження від отримання субсидій , дотац ій з о н
| юдження авансів від покупців і зам овн иків 3015
| :одження від повернення авансів 3020
д юдження від відсотків за залиш кам и  кощ тів на поточних 

нках 3025

ікодження від боржників неустойки  (ш траф ів , пені) 3035
ІХодження від операційної оренди 3040

іходження від отримання роялті, авторськи х  вин агород 3045

ікодження від страхових премій 3050
[кодження фінансових установ від  повернення позик 3055
і надходження 3095 139 111
рачання на оплату: 
рів (робіт, послуг) 3100 ( 1 3 1 0  ) ( 76 )

3105 ( 431 ) ( 41 )
ахувань на соціальні заходи 3110 ( 95 ) ( 42 )
в'язань з податків і зборів, в т.ч.: 3115 ( 4  ) ( 15 )
ачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( 14 )
ачання на оплату зобов'язань з податку на додану  
сть 3117

( ) ( )

ачання на оплату зобов'язань з інш их податків  і зборів 3118
( ) ( 1 )

ачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
ачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
етання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )

ічання на оплату зобов'язань за страхови м и  контрактам и 3150
( )

чання фінансових установ на надання позик 3155 > ( )
втрачання 3 19$Ч ї  П 8  ) ( 830 )
їй рух коштів від операційної діяльності 3.1 (891)
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
дження від реалізації:

11- 
\ °  
л Я

)



фінансових інвестицій 3200 7 100
необоротних активів 3205

адходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220
адходження від деривативів 3225
адходження від погашення позик 3230

н
т
адходження від вибуття доч ірнього  п ідп ри єм ства та інш ої 
сподарської одиниці

3235

нші надходження 3250

3итрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 7 100 ) ( )
^оборотних активів 3260 ( ) ( )
йплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Втрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
ітрачання на придбання доч ірнього  п ідп ри єм ства та інш ої 
сподарської одиниці

3280
( ) ( )

ші платежі 3290 ( ) ( )
ІИСТІІЙ рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
адходження від: 
іасного капіталу 3300 1 100
гримання позик 3305 415 776

адходження від продажу частки в д о ч ірн ьом у  п ідприєм стві 3310

ші надходження 3340 115
трачання на: 
куп власних акцій 3345 ( ) ( )
гашення позик 3350 ( 764 ) ( )
пату дивідендів 3355 ( ) ( )
трачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )

грачання на сплату заборгованості з ф ін ан со во ї оренди 3365
( ) ( )

грачання на придбання частки в д о ч ірн ьом у  п ідприєм стві 3370
( ) ( )

(трачання на виплати неконтрольованим  часткам  у доч ірн іх  
цпрнємствах

3375
( ) ( )

шіплатежі 3390 ( ) ( )
істий рух коштів від фінансової діяльності 3395 751 891

1 2 3 4
істий рух грошових коштів за  звітний період 3400 282 1
Лишок коштів на початок року 3405 0 0
лив зміни валютних курсів на зали ш ок  кош тів 3410
іишок коштів на кінець року 'ч \ * '  \ 3415 282 0

І *7 УлП р > / І ' \
нвник Г ончар В ячеслав  О лександрович 

повний бухгалтер /  Г речуха А ндрій  А ндрійович

ї ї



Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 
активами "ОПТИМУМ"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

2016 2017 01

37567735

(н а й м е н у в а н н я )

Звіт про власний капітал 
за рік 20 16 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[алишок
іа початок року 4000 7 100 (95) 7 005

Соригування:
міна облікової 
«пітики

4005
•

■правлення
гамилок 4010

нші зміни 4090
'кііригованіїїі
мишок на початок 
рсу

4095 7 100 (95) 7 005

Истий прибуток 
їиток) за звітний 
іріод

4100 (862) (862)

ший сукупний 
під за звітний 
ріод

4110

оцінка (уцінка) 
оборотних активів 4111

оцінка (уцінка)
нансових
трументів

4112

Копнчсні курсові 
ниці 4113

Стка іншого 
упного доходу 
цінованих і 
льних 
приємств

4114

ий сукупний 
ід 4116

поділ прибутку:

іати власникам 
Види)

4200

рування 
|ТКу до 
ятрованого

4205

а ї« ї

«АУД'ОЙЯГЬ
► - Ш \

(л /

іАУІ
о //



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відрахування до 
іезервного капіталу 4210

-ума чистого 
ірибутк). належна до 

бюджету відповідно 
до законодавства

4215

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
|іпеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого 
рибуткл на 
Матеріальне 
заохочення

4225

Внески учасників:
ІНески до капіталу 4240

1 100 1 100
"Іогашення
иборгованості з 
апіталу

4245 •

шіучення
апіталу:
икуп акцій (часток)

4260

Іерепродаж
«суплених акцій 4265

нулювання 
«суплених акцій 
асток)

4270 >

Шучення частки в 
і̂талі 4275

еншення 
мінальної 
рості акцій

4280

ііі зміни в
4290

ні зміни в 
|італі 4291

»ом змін у 
ііталі 4295 1 100 (862) 238

гішок
кінець року

4300 х Ш -
-----------------

(957) 7 243

ерівник Ї Ї  7 %  
____________

оловний бухгалтер \  3;
\ --------



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 01 01

1 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "ОПТИМУМ" 33

ДРПОУ

дкуд

37567735

(найменування)

З в іт  про власн ий  кап італ  

за р ік  20 15 р.

Форма N 4 Код за 1801005

1 Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(лишок
| початок року 4000 7 100 (9) 7 091

оригуваніїя:
гіна облікової 
Іітики

4005

■равлення
иилок 4010

| і  зміни 4090
соршованіїіі 
Лишок на поча ток 4095 7 100 (9) 7 091

(стиіі прибуток 
иток) за звітний 4100 (86) (86)

пий сукупний 
ід за звітний 
«од

4110

пінка (уцінка) 
іборотннх акт пін 4111

•чіпка (уцінка)
ансових
Грумснгів

4112

«тичен і курсові 
ІІІІІ 4113

Ка іншого 
ріного доходу 
іійоваиих і 
...
ИСМСІВ

4114

їй сукупний 
і 4116

«діл прибутку:

ати власникам

н

4200

кування
Ьудо
Ярованого 4205 / V *' * ,АУЩ0Р( 

/#/

° Д
ЬКА/ 7  5^

- ш ,  . т у  т і

7  ЛУ



хування до
і капіталу 4210

10

^ума чистого
у, належна до 
' відповідно 

І законодавства
4215

4220

4225

іески учасників:
і до капіталу 4240

4245

ШІЯ
іііталу:
їкуп акцій (часток)

4260

4265

4270

чення частки в 
талі 4275

іення 
інальної 
ітост і акцій

4280

Л зміни в 
галі 4290

зміни в 
талі
ом змін у 
ралі

4291

4295

ишок

(86) (86)

. року
4300 7 100

—
/>34. (95) 7 005

---

ерівник

44. ОіС



Примітки до ф інансової звітності за 2016 рік.
Консолідований звіт про сукупний дохід ТОВ "К У А  "О П Т И М У М " за рік, що закінчився

31 грудин 2016 року

П р и м і т к и 2016 2015 2014

Триваюча діяльність

Виручка від продажу товарів 0

Виручка від надання послуг п. 7.1 1 841 14

Дохід від оренди 0

ВИРУЧКА п. 7.1 1 841 14 0

Собівартість продажу 0

Інший дохід 7 100

Інші витрати (7 100)

Витрати на збут 0

Адміністративні витрати п. 7.2 (2 727) (89)

Інші операційні витрати 0 (П)
1 ОПЕРАЦІЙНИЙ П Р И Б У Т О К (850) т 0

Фінансовий дохід 0

Фінансові витрати 0

Частка прибутку асоційованих п ідприєм ств 0
ПРИБУТОК ВІЛ П Р О Д О В Ж У Ю Ч О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 
ДО ОПОДАТКУВАННЯ (850) (86) 0

Витрати з податку на прибуток (12)

ПРИБУТОК ВІД П Р О Д О В Ж У Ю Ч О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І (862) (86 ) 0

Припинена діяльність

Втрати/Прибуток за рік від п ри п и н ен о ї д іяльн ості 0

ПРИБУТОК ЗА РІК (862) (86) 0
вт.ч. прибуток, що в ідноситься до  власників  
материнського підприєм ства

прибуток, що в ідноситься до 
неконтрольованих часток

Інший сукупний дохід
Статті, які не будуть перекласифіковані як  
прибуток чи збиток
Прибутки/збитки від п ереоцінки  зем лі та 
нерухомості 0

І Прибутки/збитки від п ереоцінки  нем атер іальн их  
активів 0
Актуарні прибутки/збитки за  пенсійн и м и  

. програмами з визначеною  вип латою 0
Частка іншого сукупного п рибутку  в асоц ій ован и х  
підпрємствах 0
Податок на прибуток, п ов 'язани й  із статтям и , які не 
будуть перекласифіковані 0
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК/ЗБИТОК, ЯКІ НЕ Б У Д У Т Ь

- 0 0 0
РЕКЛАСИФІКОВАНІ В С К Л А Д  
ПРИБУТКІВ/ЗБИТКІВ В Н А С Т У П Н И Х
ІЕРІОДАХ
Статті, які будуть перекласифіковані як прибуток

Сурсові різниці при переведенн і зв іт ів  закордон н их 0



господарських одиниць

Прибуток від хеджування чистих інвестиц ій 0

Прибуток/збиток від хедж ування грош ови х  потоків 0
Прибуток/збиток від ф інансових  активів , які є в 
наявності для продажу 0
Податок на прибуток, пов 'язаний із статтям и , які 
будуть перекласифіковані 0
ЧИСТИЙ П РИ БУ ТО К/ЗБИ ТО К. ЯКІ Б У Д У Т Ь

- 0 0 0
1 РЕКЛАСИФІКОВАНІ В С К Л А Д  
1 ПРИБУТКІВ/ЗБИТКІВ В Н А С Т У П Н И Х  

ПЕРІОДАХ

ІНШИЙ С У К У П Н И Й  П Р И Б У Т О К  ЗА  Р ІК , ЗА
- 0 0 0ВИРАХУВАННЯМ П О Д А Т К ІВ

в т.ч. прибуток, що в ідноситься до  власників  
материнського підприємства

прибуток, що в ідноситься до 
неконтрольованих часток

УСЬОГО С У К У П Н И Й  П Р И Б У Т О К  ЗА  Р ІК (862) (М і 0
в т.ч. прибуток, що відноситься до  власників  
материнського підприєм ства (862 )

прибуток, що в ідноситься до 
неконтрольованих часток

Консолідований звіт про ф інансовий стан ТОВ "К У А  "О П Т И М У М " на 31 грудня 2016 р.

П р и м іт к и 3 1 .12 .2016 31 .12 .2015 31.12 .2014

А К Т И В И

Довгострокові активи

Основні засоби п.7.4 140 81

Інвестиційна нерухомість 0

Гудвіл 0

Інші нематеріальні активи п. 7.4. 11

Інвестиції в ассоційовані, сп ільн і т а  доч ірн і 
компанії 0

Фінансові активи, оціню вані за ам орти зи ц ійн ою  
вартістю 0

Інші фінансові активи за сп равед ли вою  вартістю п. 7.5. 7 100

Відкладені податкові активи 0

ВСЬОГО ДОВГОСТРОКОВІ А К Т И В И 7 251 81 0

Поточні активи

Запаси 0

Торговельна та інша деб іторська заб оргован ість п. 7.6 622 1 067 647



Поточні податкові активи 1

Поточні фінансові активи 0 7 100 7 100

Грошові кошти та їх еквіваленти п. 7.7 283

Активи на продаж, группа вибуття  та п рипинена 
дільність 0

ВСЬОГО ПОТОЧНІ А КТ И ВИ 906 8 167 7 747
ВСЬОГО А КТИ ВИ 8 157 8 248 7 747

ВЛАСНИЙ К А П ІТ А Л  Т А  З А Б О В 'Я З А Н Н Я

Власний капітал

Вкладений капітал п. 7.8 8 200 7 100 7 100

Резерви 0

Нерозподілений прибуток (957) (95) (9)

Інші компоненти власного капіталу 0

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ К А П ІТ А Л  В Л А С Н И К ІВ  
МАТЕРИНСЬКОЇ К О М П А Н ІЇ

7 243 7 005 7 091

Некотрольовані частки капіталу 0

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ К А П ІТА Л 7 243 7 005 7 091

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові позики 0

Забов'язання по відстроченом у податку 0

Довгострокові забезпечення 0

ВСЬОГО ДОВГОСТРОКОВІ ЗО Б О В 'Я З А Н Н Я 0 0 0

Поточні зобов'язання

Торговельна та інша кредиторська заб оргован ість п. 7.9 900 1 243 656

Короткострокові позики 0

Поточна частина довгострокових позик 0

Поточні забов'язання по податкам п. 7 .10 14

Поточні забезпечення 0

Короткосрокові резерви 0

Забов'язання по активам на продаж , групі вибуття 
та припиненій діяльності 0

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ЗО Б О В 'Я З А Н Н Я 914 1 243 656
ВСЬОГО В Л А С Н И Й  К А П ІТ А Л  ТА

8 157 8 248 7 747ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

з



П р и м іт к и 2016 2015 2014

Грошові потоки від операційної діяльності

Надходження грошових кош тів від клієнтів 1 372 114
Грошові кошти, сплачені постачальн икам  та  
працівникам (1 752) (989)
Грошові кошти, генеровані від оп ерац ій  з осн овн о ї

(380) (875) 0діяльності

Відсотки, сплачені 0

Податки сплачені (88) (15)

ЧИСТИЙ ГРОШОВІ К О Ш ТИ  В ІЛ  О П Е Р А Ц ІЙ Н О Ї
- (468) (890) 0

ДІЯЛЬНОСТІ

Грошові потоки від інвестиційної діяльності
Придбання дочірнього п ідприєм ства, за  
вирахуванням придбаних грош ових кош тів 0
Продаж корпоративних прав, н аявних у 
підприємства 0

Витрачання на придбання ф інансових ін струм ен тів (7 100)

Надходження від продаж у ф ін ансови х  інструм ентів 7 100

Придбання основних засобів 0

Надходження від продаж у основних засоб ів 0

Відсотки одержані 0

Дивіденди одержані 0

Інші надходження 0

Інші витрачання 0

ЧИСТИН ГРОШОВІ К О Ш ТИ  В ІЛ
0 0 0

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ Д ІЯ Л ЬН О С ТІ

Грошові потоки від фінансової діяльності

Надходження від випуску акц іонерн ого  кап італу 1 100

Надходження від довгострокових позик 415 776

Погашення позик (764)

Сплата забов'язань за ф інансовою  орен дою 0

Дивіденди сплачені 0

Інші надходження 0 115

Інші виплати 0

ЧИСТИЙ ГРОШОВІ К О Ш ТИ  В ІД  Ф ІН А Н С О В О Ї
751 891 0

ДІЯЛЬНОСТІ

ЧИСТЕ З Б ІЛ Ь Ш Е Н Н Я /З М Е Н Ш Е Н Н Я
- 283 0 0

ГРОШОВИХ К О Ш Т ІВ  Т А  ЇХ  Е К В ІВ А Л Е Н Т ІВ

Грошові кош ти та  їх е к в ів а л е н т и  н а  п о ч а т о к  
періоду 0 0 0
Грошові кош ти та  їх е к в ів а л е н т и  н а  к ін е ц ь  
періоду 283 0 0
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Залишок на ЗІ грудня 
2014 року 7 100 0 0 (9) 0 0 0 0 7 091 0 7 091

Виявлені 
1 помилки,
І виправлення 0 0 0

[ Зміни в 
1 обліковій 

політиці 0 0 0
Перерахований затінок 

на 31.12.2014р. 7 100 0 0 (9) 0 0 0 0 7 091 7 091

Зміни у власному 
капіталі за 2015 рік

1 Сукупний 
прибуток за рік (8 6 ) (8 6 ) (8 6 )

| Дивіденди 0 0
1 Випуск 

II акціонерного 
капіталу 0 0

!І Залишок на 31 
грудня 2015 

і 1 року 7 100
(95)

7 005 7 005
Зміни у власному 

капіталі за 2016 рік
II Сукупний 
І прибуток за рік (8 6 2 ) (8 6 2 ) 0 (8 6 2 )

І Дивіденди 0 0 0
0

; І Випуск 
|  акціонерного 
ч капіталу 1 100 1 100 0 1 100

1 Залишок на 31 грудня 
2016 року 8 200 0 0 (957) 0 0 0 0 7 243 0 7 243 і



1. Інформація про к ом п ан ію  з уп р ав л ін н я  ак ти вам и

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТИМУМ» (далі «Товариство») (код ЄДРПОУ 37567735) 

І зареєстроване 17 лютого 2011 року відповідно до чинного законодавства України.
Місцезнаходження Товариства: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 52, 

І літ. Б.

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами 
і інституційних інвесторів.

У звітному році Товариство здійсню вало управління активами двух інвестиційних фондів, 
а саме:

1) ПАЙОВИЙ Н ЕД И ВЕРСИ Ф ІКО ВА Н И Й  ВЕН ЧУ РН И Й  ІН ВЕСТИ ЦІЙН ИЙ  Ф ОНД 
ЗАКРИТОЕО ТИ П У «ОПТИМ УМ  КЛА СИ К», реєстраційний код за СДРІСІ 
2331748.

2) ПАЙОВИЙ В ЕН ЧУ РН И Й  Н ЕД И В ЕРС И Ф ІК О В А Н И Й  ЗАКРИТИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ Ф О Н Д «О ПТИМ У М  СІТІ», реєстраційний код за СДРІСІ 
23300434.

Товариство має ліцензію:

• Ліцензія, видана Н КЦП Ф Р згідно рішення № 852 від 16.08.2016 р., на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку -  діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. складала 9 осіб.

Станом на 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були: Товариство з обмеженою 
І  відповідальністю «ІМ ІКО-ЗА Х ІД» в розмірі 100%.

1 2. Загальна основа ф о р м у в а н н я  ф ін а н со в о ї зв ітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою  звітністю  загального призначення, яка 
І сформована з метою достовірного подання ф інансового стану, ф інансових результатів 
і діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 

кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Датою переходу на М іж народні стандарти ф інансової звітності Товариство обрало 1 січня
2015 року. Перша фінансова звітність Товариства за М іж народними стандартами фінансової 
звітності з порівняльною інформацією  за попередні періоди надається за 2016 рік. У

«фінансовій звітності Товариства за 2016 рік наводиться порівняльна інформація за 2015 та 
: 2014 рік.

Концептуальною основою  ф інансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2016 року, є М іжнародні стандарти ф інансової звітності (М СФ З), включаючи М іжнародні 

[стандарти бухгалтерського обліку (М СБО ) та Тлумачення (КТМ Ф З, ПКТ), видані Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМ СБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 
року, що офіційно оприлю дненні на веб-сайті М іністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних М СФЗ з врахуванням змін, внесених РМ СБО станом на 01 
січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій 
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
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При формуванні ф інансової звітності Товариство керувалося також вимогами 
національних законодавчих та нормативних актів щ одо організації і ведення бухгалтерського 
обліку та складання ф інансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті М іністерства фінансів України, 
оприлюднено такі стандарти як М СФ З 9 «Ф інансові інструменти» та М СФ З 14 «Відстрочені 
рахунки тарифного регулю вання», які відповідно набуваю ть чинності 01 січня 2016 року та 01 
січня 2018 року.

За рішенням керівництва Товариство М СФ З 14 «В ідстрочені рахунки тарифного 
регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Д острокове застосування цього 

І стандарту не вплинуло би на ф інансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 
і грудня 2016 року, оскільки Товариство не входить в сферу д ії цього стандарту.

Оскільки застосування М СФ З раніш е дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом 
Е Товариства прийнято ріш ення про застосування М СФ З 9 «Ф інансові інструменти» до 

і фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. М СФЗ 9 
впроваджує нові вимоги до класиф ікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому 

І положення цього стандарту суттєво впливає на ф інансову'звітність Товариства.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валю ті, якою  є національна валюта 
України -  гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущ ення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погаш ення зобов 'язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Ф інансова звітність не вклю чає коригування, які необхідно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальш е здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затвердж ена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником Товариства 15 лю того 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають 
права вносити зміни до цієї ф інансової звітності після її затвердж ення до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується ф інансова звітність, вважається календарний рік, 
(тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.

3. Суттєві положення о б л ік о в о ї політики

1.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

І Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки 
іа справедливою вартістю основних засобів на дату перш ого застосування М СФЗ відповідно 
Ю МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів ф інансової звітності», коли ця 
шраведлива вартість може бути використана як доцільна собівартість, а також інвестиційної 
іерухомості, яка відображається за справедливою  вартістю  відповідно до М СБО 40
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3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінна фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або ф інансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 
, коли воно стає стороною контрактних положень щ одо ф інансового інструмента. О перації з 
| придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 
І  розрахунку.

Товариство визнає такі категорії ф інансових активів:

• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку;

• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії ф інансових зобов'язань:

• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою  собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання ф інансового активу або ф інансового зобов'язання Товариство 
І оцінює їх за їхньою справедливою  вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо 

належить до придбання або випуску ф інансового активу чи ф інансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальш ої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та  кош тів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових кош тів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грош ових кош тів і яким притаманний незначний ризик зміни

• вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грош ових коштів тільки в разі 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більш е ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта -  це валю та інша, ніж ф ункціональна валю та, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток.

[ Грошові кошти та їх еквіваленти визнаю ться за умови відповідності критеріям визнання 
активами.

Первісна та подальш а оцінка грош ових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
; справедливою вартістю, яка дорівню є їх номінальній вартості.

Первісна та подальш а оцінка грош ових кош тів та їх  еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Н аціонального банку України 
(НБУ).

У разі обмеження права використання кош тів на поточних рахунках в банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тим часової адміністрації) ці активи можуть 
рути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грош ових коштів, 
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображ ається у складі збитків звітного 
періоду.



3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або ф інансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 
коли воно стає стороною контрактних положень щ одо ф інансового інструмента. О перації з 
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

І  розрахунку.

Товариство визнає такі категорії ф інансових активів:

• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку;

• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії ф інансових зобов'язань:

• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою  собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання ф інансового активу або ф інансового зобов'язання Товариство 
оцінює їх за їхньою справедливою  вартістю  плюс операційні витрати, які безпосередньо 
належить до придбання або випуску фінансового активу чи ф інансового зобов'язання.

Облікова політика щ одо подальш ої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
; відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаю ться з готівки в касі та кош тів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грош ових кош тів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грош ових кош тів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грош ових коштів тільки в разі 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більш е ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта -  це валю та інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток.

: Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.

Первісна та подальш а оцінка грош ових кош тів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівню є їх номінальній вартості.

і Первісна та подальш а оцінка грош ових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Н аціонального банку України 
(НБУ).

У разі обмеження права використання кош тів на поточних рахунках в банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тим часової адміністрації) ці активи можуть 

(біти класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грош ових коштів, 
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображ ається у складі збитків звітного 
періоду.

З



3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість -  це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від інш ого суб ’єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних віднош ень щ одо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійсню ється за справедливою  вартістю , яка дорівню є вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грош ових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальш а оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменш ення корисності, 
балансова вартість активу зменш ується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів.

Резерв на покриття збитків від зменш ення корисності визначається як різниця між 
балансовою вартістю та теперіш ньою  вартістю очікуваних майбутніх грош ових потоків. 
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменш ення корисності відбувається на 
основі аналізу дебіторів та відображ ає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 
понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі 
індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не 
є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні 
того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменш ення корисності, 
включають інформацію про тенденції непогаш ення заборгованості у строк, ліквідність, 
платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у 
стані платежів позичальників у групі, таких як збільш ення кількості прострочених платежів; 
негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщ о в наступному періоді сума збитку від 
І зменшення корисності зменш ується і це зменш ення може бути об'єктивно пов'язаним з 
І подією, яка відбувається після визнання зменш ення корисності, то попередньо визнаний 

збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума 
сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі немож ливості повернення дебіторської 
заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від 

І зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 
і справедливою вартістю з відображ енням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо 
і таке призначення усуває або значно зменш ує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 

називають «неузгодженістю обліку»), що інакш е виникне внаслідок оціню вання активів або 
І зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійсню ється за справедливою  вартістю, яка 
дорівнює вартості погаш ення, тобто сумі очікуваних контрактних грош ових потоків на дату 
оцінки.

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну 
дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням  
результату переоцінки з1 прибут ку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, векселі та паї (частки) 
господарських товариств.

З



Після первісного визнання Товариство оціню є їх за справедливою вартістю.

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 
організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 
вхідних даних.

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку 
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 
здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому 
списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 
наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли 
наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує 
широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою 
справедливої вартості у цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення 
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами 
кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі 
фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням 
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких 
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собіварт істю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство 
відносить облігації. П ісля первісного визнання Товариство оціню є їх за амортизованою 
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від 
знецінення, якщо вони є.

3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов’язання -  це зобов’язання, які відповідаю ть одній або декільком із 
нижченаведених ознак:

• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

• Товариство не має безумовного права відстрочити погаш ення зобов’язання протягом 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаю ться за умови відповідності визначенню  і критеріям визнання 
зобов’язань.



Первісно кредити банків визнаю ться за справедливою  вартістю , яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальш ому суми фінансових 
зобов'язань відображаються за амортизованою  вартістю  за методом ефективної ставки 
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю  погашення визнається 
у прибутках чи збитках протягом періоду д ії запозичень із використанням ефективної ставки 
відсотка.

3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаю ться, якщ о Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщ о він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більш е 6000 грн.

Первісно Товариство оціню є основні засоби за собівартістю . Розглянувш и доречність 
застосування будь-якого з виклю чень, передбачених М СФ З 1, щ одо ретроспективного 
застосування, керівництво виріш ило застосувати справедливу вартість або переоцінку як 
доцільну собівартість основних засобів. Товариство не здійснило оцінку основних засобів за 
справедливою вартістю на дату переходу на М СФ З (01 січня 2015 року) оскільки на балансі 
основні засоби не обліковувались.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю  мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменш ення корисності. Сума накопиченої 
амортизації на дату переоцінки виклю чається з валової балансової вартості активу та чистої 
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного 
капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання 
відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щ оденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в 
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів 
визнаються такі подальші витрати, які задовольняю ть критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 
використанням таких щ орічних норм:

машини та обладнання -7-15%
інші -1 4 -5 0 %

Капітальні вкладення в орендовані приміщ ення амортизую ться протягом терміну їх 
корисного використання. А мортизацію  активу починаю ть, коли він стає придатним для 
використання. А мортизацію  активу припиняю ть на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
на дату, з якої актив класифікую ть як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу.



1.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оціню ю ться за собівартістю  за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменш ення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійсню ється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні 
активи, які виникають у результаті договірних або інших ю ридичних прав, амортизуються 

І протягом терміну чинності цих прав.

1.4.5. Зменшення корисност і основних засобів та немат еріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу 
може зменшитися. Товариство зменш ує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщ о сума очікуваного відш кодування активу менш а від його 
балансової вартості. Таке зменш ення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив 
не обліковують за переоціненою  вартістю  згідно з М СБО  16. Збиток від зменшення 
корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство 
сторнує, якщо і тільки якщ о змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 
очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменш ення корисності амортизація 
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою  розподілення переглянутої 

І балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 
використання.

3.5. Облікові політики щодо оренди

Оренда активів, за якою  ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 
І фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі 
І за угодою про операційну оренду визнаю ться як витрати на прямолінійній основі протягом 
І строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, вклю чаю чи амортизацію , понесені при
І отриманні доходу від оренди, визнаю ться як витрати.

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

.балансова вартість буде в основному відш кодовуватися ш ляхом операції продажу, а не 
поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і 
відображаються в бухгалтерському обліку за найменш ою  з двох величин: балансовою або 
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація 
на такі активи не нараховується. Збиток від зменш ення корисності при первісному чи 
подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж 
визнається у звіті про фінансові результати.

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являю ть собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
^відшкодуванню) щ одо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
[Товариства за податками розраховую ться з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між

І балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх  податковою  базою.
13



Відстрочені податкові зобов'язання визнаю ться, як правило, щ одо всіх тимчасових різниць, 
що підлягають оподаткуванню . В ідстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 
бути використані тимчасові різниці, що підлягаю ть вирахуванню . Балансова вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменш ується в тій мірі, у 
якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, 
щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або 
частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і вклю чає в прибуток або збиток за 
звітний період, окрім випадків, коли податки виникаю ть від операцій або подій, які 
визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщ о податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Товариство розраховує податок на прибуток за результатами року, у зв ’яжу із тим, що 
оборот за 2016 рік складав менш е 20 000 000,00 гривень,

3.8. Облікові п о л іти к и  щ одо  ін ш и х  а к т и в ів  т а  зо б о в ’я за н ь

3.8.1. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 
надання працівниками послуг, які збільш ую ть їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.8.2. Пенсійні зобов 'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 
працівників до П енсійного фонду. Поточні внески розраховую ться як процентні відрахування 
із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображ аю ться у періоді, в якому були 
надані працівниками послуги, що надаю ть їм право на одержання внесків, та зароблена 
відповідна заробітна платня.

3.9. Інші застосовані о б л ік о в і п о л іти к и , щ о є д о р е ч н и м и  д л я  р о зу м ін н я  ф ін ан со во ї 
звітності

19.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаю ться за методом нарахування.

Дохід -  це збільш ення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 
надходження чи збільш ення корисності активів або у вигляді зменш ення зобов’язань, 
результатом чого є збільш ення чистих активів, за винятком збільш ення, пов’язаного з 
внесками учасників.

II Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
итеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів 

або зменшення зобов’язань.



Дохід від продажу ф інансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, п ов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Товариством не залиш ається ані подальш а участь управлінського персоналу у 
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
фінансовими інструментами, інвестиційною  нерухомістю  або іншими активами;

в) суму доходу мож на достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, п ов’язані з операцією; 
та

г) витрати, які були або будуть понесені у зв ’язку з операцією , можна достовірно 
оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня заверш еності операції з надання 
послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати -  це зменш ення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття 
чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення 
чистих активів, за винятком зменш ення, пов 'язаного  з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільш ення зобов’язань або зменш ення активів.

Витрати негайно визнаю ться у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією  мірою, якою  майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестаю ть відповідати визнанню  як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також  у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаю ться у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

19.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною  фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаю ться як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати 
на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

4. Перше застосування М іж н а р о д н и х  стан д ар тів  ф ін а н со в о ї зв ітності

4.1. Датою переходу на М іж народні стандарти ф інансової звітності Товариство обрало 1 січня 
2015 року. Перша фінансова звітність Товариства за М іж народними стандартами фінансової 
звітності зокрема згідно М СФ З 1 з порівняльною  інформацією  за попередні періоди надається 
за 2016 рік.

І
«дно МСФЗ 1 перш а ф інансова звітність складена за М СФ З повинна включати:

а) узгодження власного капіталу у звітності за попередніми П (С)БО  з його власним 
капіталом за М СФЗ для обох дат, а саме:



i) дати переходу на М СФ З -  01 січня 2015 року, та
ii) дати кінця найпізніш ого періоду, відображеного в найостанніш их річній фінансовій за 

попередніми П(С)БО -  31 січня 2015 р.;
б) узгодження загального сукупного прибутку за М СФ З за найпізніш ий період у 

найостанніших річній ф інансовій звітності суб'єкта господарю вання (за 2015 рік). Відправною 
точкою для такого узгодж ення є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той 
самий період або, якщ о суб 'єкт господарю вання не відображає в звітності таку загальну суму, 
прибуток або збиток за попередніми П(С)БО;

Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2015 року (дата переходу на М СФЗ) 
представлено наступним чином:

Власний капітал Товариства на 01.01.2015 р.

Статті Пояснення
Попередні

стандарти
П(С)БО

Виправлення
помилок

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
МСФЗ

Довгострокові фінансові 
інвестиції п. 4.2. 7 100 -7100 0

Поточні фінансові інвестиції п. 4.2. 7100 7100

Поточна дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, 
послуги

3 3

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

60 60

Витрати майбутніх періодів 584 584
Усього активів 7 747 0 7 747

Інші поточні зобовязання 656 656
Усього зобов'язань 656 656

зареєстрований (пайовий) капітал 7 100 7 100

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-9 -9

Разом власний капітал 7 091 0 7 091



Власний капітал Товариства на 01.01.2016 р.

Статті Пояснення
Попередні

стандарти
П(С)БО

Виправлення
помилок

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
МСФЗ

Основні засоби 81 81
Поточні фінансові інвестиції п. 4.2. 7 100 7 100

Поточна дебіторська 
1 заборгованість за товари, 

роботи, послуги
60 60

1 Інша поточна дебіторська 
1 заборгованість

4 4

Витрати майбутніх періодів 1 003 1 003
1 Усього активів 8 24Н 8 248
1 Інші поточні зобовязання 1 243 1 243
1 Усього зобов'язань 1 243 1243
1 зареєстрований (пайовий) 
1 капітал 1  100 7 100

1 Нерозподілений прибуток 
1 (непокритий збиток)

-95 -95

Разом власний капітал 7 005 7 005

Звіт про прибутки та збитки Товариства за 2015 р.

Статті Пояснення
Попередні

стандарти
П(С)БО

Виправлення
помилок

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
МСФЗ

II Чистий дохід від реалізації 
| |  продукції (товарів, робіт 
У послуг)

14 14

Всього доходів 14 14
|  Адміністративні витрати 89 89
| Інші операційні витрати 11 11

Всього витрат 100 100

і._ Загальний прибуток -86 . -86

4.2. Протягом періоду з 23.02.2011 по 02.02.2016 року на балансі Товариства знаходився 
ютий вексель номіналом 10 млн. гривень. Відповідно до п. 4.1.2. М СФЗ 9 Ф інансовий 

див оцінюють за амортизованою  собівартістю , якщ о виконую ться обидві такі умови:

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання 
контрактних грошових потоків;

б) контрактні умови ф інансового активу передбачаю ть у певні дати надходження 
шіових потоків, які є лиш е погаш енням основної суми та сплатою  відсотків на непогашену 
ювну суму.

:кільки за станом на 01.01.2015 року вексель знаходився на балансі і відображався в розділі 
[ові острокові фінансові інвестиції», в 2015 році він був перекласифікований як «поточні 

[шансові інвестиції», на початку 2016 року був проданий. Товариство вважає доцільно 
іити ретроспективну оцінку даного активу як поточну ф інансову інвестицію  утримувану 
продажу.



4.3. В результаті переходу на М СФ З станом на 01.01.2015 рік власний капітал не зазнав змін. В 
результаті переходу на М СФ З станом на 01.01.2016 рік власний капітал не зазнав змін.
4.4. Статті Звіту про прибутки та збитки за 2015 рік не зазнали змін в порівняні з П(С)БО.

5. Основні п р и п ущ ен н я , оц ін ки  та судж ення

При підготовці ф інансової звітності Товариство здійсню є оцінки та припущ ення, які мають 
вплив на елементи ф інансової звітності, ґрунтую чись на М СФ З, М СБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень м іж народної ф інансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існую чих обставин вважаються 
обгрунтованими і за результатами яких приймаю ться судж ення щ одо балансової вартості 
активів та зобов’язань. Х оча ці розрахунки базую ться на наявній у керівництва Товариства 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зреш тою  відрізнятися від цих 
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 
високим рівнем складності, та  області, в яких припущ ення й розрахунки мають велике 
значення для підготовки ф інансової звітності за М СФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щ одо о п е р ац ій , подій  або у м о в  за в ідсу тн о ст і к о н к р е т н и х  М С Ф З

Якщо немає М СФ З, який конкретно застосовується до операції, інш ої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною  для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що ф інансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, ф інансові результати діяльності та грошові 
потоки Товариства;

• відображає економічну сутність операцій, інш их подій або умов, а не лише юридичну 
форму;

• є нейтральною, тобто вільною  від упереджень;

• є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в М СФ З, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 
витрат у Концептуальній основі ф інансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніш і положення 
інших органів, що розробляю ть та затверджую ть стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією  мірою, якою вони не суперечать вищ езазначеним джерелам.

Операції, що не регламентовані М іжнародними стандартами фінансової звітності в 
Товаристві відсутні.

5.2. Судження щ одо с п р а в е д л и в о ї в ар то ст і а к т и в ів  Т о в а р и с т в а

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаю ться на організованих фінансових 
инках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на 
ітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях щодо 
ередбачуваних майбутніх грош ових потоків, існую чої економ ічної ситуації, ризиків,
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властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог М СФЗ 13 
«Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щ одо о ч ік у в а н и х  т е р м ін ів  у т р и м у в а н н я  ф ін а н с о в и х  ін стр у м ен т ів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щ одо термінів утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу ф інансових активів. П рофесійне судження за 
цим питанням грунтується на оцінці ризиків ф інансового інструменту, його прибутковості й 
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства 
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

5.4. Судження щ одо в и я в л е н н я  о зн а к  зн ец ін ен н я  а к т и в ів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 
дебіторської заборгованості та  інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності о б ’єктивних даних, що свідчать про зменш ення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 
відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття ін ф о р м а ц ії  щ одо  в и кор истан н я  сп р а в ед л и в о ї  вартості

6.1. Методики о ц ін ю в а н н я  т а  вх ідн і дан і, в и к о р и с т а н і д л я  с к л а д а н н я  о ц ін о к  за 
справедливою в а р т іс тю

Товариство здійсню є виклю чно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаю ться М СФ З 9 та М СФ З 13 у звіті про фінансовий 
стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

Методики оцінювання
Метод
оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній 
вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання)

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті 
здійснюється за справедливою 
вартістю очікуваних грошових 
потоків

Дохідний 
(дисконтува 
ння
грошових
потоків)

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними 
договорами

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові 
курси організаторів



справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки.

торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного 
біржового курсу на 
дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни 
закриття біржового 
торгового дня

Дебіторська
заборгованість

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату 
оцінки.

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 
здійснюється за вартістю 
погашення

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки

6.2. Рівень ієр ар х ії с п р а в е д л и в о ї в ар то ст і, до я к о го  н а л е ж а т ь  о ц ін к и  с п р ав ед л и в о ї 
вартості

Класи активів 
1 та зобов’язань, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю

1 рівень
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними)

Усього

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 Дата оцінки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
■Довгострокові, 
1 фінансові 
1 інвестиції

- - - - 7 100 - 7 100 -

■ Поточні
■ фінансові 
1 інвестиції

- - - - - 7 100 - 7 100

6.3. П ерем іщ ення м іж  р ів н я м и  ієр а р х ії с п р а в е д л и в о ї в а р т о с т і

[ротягом 1-го півріччя 2016 року не було перем іщ ення активів м іж  ієрархіями 
праведливості.

6.4. Інші р о зк р и т т я , щ о в и м а г а ю т ь с я  М С Ф З  13 « О ц ін к а  с п р а в е д л и в о ї в ар то ст і»

‘праведлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю станом на 3 1
грудня 2 0 16 р.

Б алансова вартість С п раведли ва вартість
2016 2015 2016 2015



1 2 3 4 5

Довгострокові фінансові 
інвестиції 7100 - 7100 -

Поточні фінансові інвестиції - 7100 - 7100

Торговельна дебіторська 
заборгованість 597 1067 597 1067

Інші поточні зобов’язання 879 1 244 879 1 244

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 
доступних для продажу, немож ливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 
котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щ одо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами ф інансової звітності залиш илась будь-яка 
суттєва інформація щ одо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів ф інансової звітності. Додаткову інформацію  щ одо змін справедливої вартості 
фінансових активів в зв ’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3.

7. Розкриття ін ф ор м ац ії ,  щ о п ідтвер дж ує статті подані у ф ін ан сови х  звітах

7.1. Дохід від реалізації

2016
Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ 1841
Дохід від визнання основними засобами активів, 
списаних на витрати 20

Дохід від списання кредиторської заборгованості 16

Загальний дохід 1 877

7.2. А дм іністративні в и т р а т и

С татті 2016
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, 
витрати на проведення річних та інших зборів органів 
управління, представницькі витрати тощо)

228

Витрати на утримання адміністративно-управлінського 
персоналу 819

Витрати на утримання основних засобів, інших 
матеріальних необоротних активів 
загальногосподарського призначення (оренда, 
амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні 
послуги)

989

Витрати на оплату послуг зв’язку 11
Винагороди за консультаційні послуги 170
Винагороди за інформаційні послуги 16
Винагороди за аудиторські послуги 31
Винагороди за інші послуги 450
Ілата за розрахунково-касове обслуговування та інші 

| юслуги банків 13

Всього адміністративних витрат 2 727



7.3. В итрати м ай бутн іх  період ів
Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності допускається, що якщо 

виникнення економічних вигід очікується протягом кількох облікових періодів і їхній зв'язок з 
доходом можна визначити лише в широких межах або непрямо, то витрати визнаються у звіті про 
прибутки та збитки на основі процедур систематичного і раціонального розподілу. Зважаючи на 
те, що в 2016 році Товариство регулярно отримує дохід, воно визнає витрати господарської 
діяльності витратами поточного періоду відповідно до п. 4.49-4.53 Концептуальної основи 
фінансової звітності.

Станом на 31.12.2015 року в балансі Товариства витрати майбутніх періодів складали 
1002 757,40 гривень. Структура витрат майбутніх періодів була наступна:

Н азва статті Сума, грн.
Витрати на послуги Аудиту 14 500,00
Винагорода за інформаційні, консультаційні, 
юридичні та інші послуги

100 637,00

Витрати на послуги ЕЦП 744,00
Витрати на Єдиний соціальний внесок 71 923,66
Витрати на заробітну плату 208 500,86
Витрати на оренду приміщення 527 875,59
Витрати на РКО 2 636,29
Витрати на УАІБ 75 940,00

Разом 1 002 757,40

Вищезазначені витрати майбутніх періодів були віднесені на збитки поточного періоду у 1 
півріччі 2016 року на відповідні статті витрат.

За станом на 31.12.2016 року витрати майбутніх періодів відсутні.

7.4. Основні засоби т а  н е м а т е р іа л ь н і а к т и в и

Станом на 31 грудня 2016 вартість основних засобів становлять 169 тис. грн. Основні 
засоби оцінюються за історичною  вартістю. Н арахована амортизація станом на 31.12.2016 
року складає 30 тис. грн.. Вартість основних засобів з урахуванням амортизації складає 139 
тис. грн.. Станом на 31 грудня 2016 вартість нематеріальних активів складає 12 тис. гривень. 
Нарахована амортизація станом на 31.12.2016 року складає 1 тис. гривень. Вартість 
нематеріальних активів з урахуванням  амортизації складає 11 тис. гривень.

7.5. Ф інансові а к т и в и , щ о о ц ін ю ю тьс я  за с п р а в е д л и в о ю  в а р т іс тю , з в ідо б р аж ен н ям  
результату п е р ео ц ін к и  у п р и б у тк у  або зб и тк у

31 грудня 2016 
року

Корпоративні права ТОВ «ФК 
«ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» 7100

Всього 7100
На 31 грудня 2016 року на балансі Товариства знаходяться К орпоративні права ТОВ «ФК 
«ПАРАДАЙЗ Ф ІН А Н С ». Ч астка в статутном у капіталі ТО В «Ф К  «П А РА Д А Й З Ф ІН А Н С » 
складає 7 %. При оцінці справедливої вартості використовуються дані 3-го рівня ієрархії 
справедливості. В ідповідно до Б5.4.14 МСФЗ 9 за обмежених обставин наближеною оцінкою 
справедливої вартості може бути собівартість. При цьому показниками того, що собівартість не 
може представляти справедливу вартість, є (параграф Б5.4.15 МСФЗ 9):
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а) значна зміна у показниках діяльності об’єкта інвестування порівняно з бюджетами, 
планами або контрольними показниками;
б) зміни в очікуванні того, що будуть досягнуті контрольні технічні показники продукції 
об'єкта інвестування;
в) значна зміна на ринку для акцій об’єкта інвестування або його продуктів чи потенційних 
продуктів;
г) значна зміна в глобальній економіці або економічному середовищі, у якому функціонує 
об’єкт інвестування;
ґ) значна зміна у показниках діяльності подібних суб’єктів господарювання або в оцінках, що їх 
надає ринок в цілому;
д)внутрішні проблеми об’єкта інвестування, такі як шахрайство, комерційні спори, судові 
справи, зміни управління або стратегії;,
е) свідчення, отримані внаслідок здійснення зовнішніх операцій з інструментами капіталу
об'єкта інвестування, як проведених самим об’єктом інвестування (як, наприклад, свіжий випуск 
акцій), так і передачі інструментів капіталу між третіми сторонами.
Маючи певні закриті дані, Товариству невідомі обставини зазначені вище щодо ТОВ «ФК 
«ПАРАДАЙЗ Ф ІН А Н С ». Товариство вважає собівартість найкращою оцінкою справедливої 
вартості на звітну дату.

7.6. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

31 грудня 2016 
року

Торговельна дебіторська заборгованість 597
Інша дебіторська заборгованість 27
Загальна вартість поточної 
дебіторської заборгованості 624

Основним дебітором Товариства є П ВН ІФ ЗТ «О П ТИ М У М  КЛАСИК» згідно 
Регламенту Фонду. Розмір даної дебіторської заборгованості складає 506 тис. грн. Дана сума є 
нарахованою винагородою  Товариства перед П ЗН ВІФ  «О П ТИМ У М  КЛАСИК». Дана 
заборгованість буде погаш ена протягом 2017 року. Заборгованість П ВН ІФ ЗТ «ОПТИМ УМ  
КЛАСИК» перед Товариством стосовно витрат, які відш кодовую ться за рахунок активів ІСІ 
складає 91 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має простроченої дебіторської 
заборгованості. Балансова вартість дебіторської заборгованості дорівню є її справедливій 
вартості. При визначенні погаш ення дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які 
зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної 
дати.

Розмір резерву сумнівних боргів станом на 31 грудня 2016 року визначений в сумі 0 
тис. грн.

1.1. Грошові кошти
Станом на 31 грудня 2016 року на банківському рахунку обліковується 283 тис. гривень. В 

касі Товариства кошти відсутні.

7.8. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капітал складав 8 200 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7 100 тис. грн.
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7.9. Торговельна т а  ін ш а  к р е д и т о р с ь к а  за б о р го в а н іс т ь

Статті
31 грудня 

2016 р.

Короткострокова торгівельна кредиторська 
заборгованість 914

Інша кредиторська заборгованість (податки із 
нарахованої заробітної плати і податку на 
прибуток)

14

Всього кредиторська заборгованість 914

Основним кредитором Товариства був ТОВ «О П ТИМ У М  РІЕЛТІ» в розмірі 763 700,00 
гривень як поворотна ф інансова допомога. Дана кредиторська заборгованість була погаш ена 
шляхом виписки переказних векселів ТОВ «О П ТИМ УМ  РІЕЛТІ», де платником виступає 
Товариство. Трасатом виступає П Н ВІФ ЗТ "Оптимум Класик» ЄДРІСІ 2331748. Реквізити 
переказних векселів: Серія А А 024786 на суму 263 700,00 гривень, Серія АА0079001 на суму 
250 000,00 гривень, Серія АА 0079002 на суму 250 000,00 гривень. Строк виплати за даними 
векселями складає: «за пред’явленням, але не раніш е 01.02.2026 р.» Товариство планує 
погасити дану кредиторську заборгованість протягом 2017 року, тому обліковує її у складі 
поточної кредиторської заборгованості за історичною  собівартістю .

Кредиторська заборгованість за поворотною  фінансовою  допомогою  перед ТОВ 
«ІМІКО-ЗАХІД» в розмірі 670 000,00 гривень було погаш ено в повному обсязі. Дане 
погашення відбулося за рахунок коштів, які найш ли як поповнення статутного фонду.

Кредиторська заборгованість за поворотною  фінансовою  допомогою  перед Тимошенко 
Павло Олександрович в розмірі 93 800,00 гривень було погаш ено в повному обсязі. Дане 
погашення відбулося за рахунок коштів, які найшли як поповнення статутного фонду.

В серпні 2016 року Товариство отримало поворотну ф інансову допомогу від свого 
власника ТОВ «ІМ ІКО -ЗА Х ІД » в розмірі 115 000,00 гривень. Строк повернення даної 
поворотної ф інансової допомоги до 01.07.2017 року.

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має простроченої кредиторської 
заборгованості. Балансова вартість кредиторської заборгованості дорівню є її справедливій 
вартості.

7.10, Податок на прибуток

Д ан і для розрахунку податку на прибуток за 2016 р.

Сума витрат за 2016 рік
Витрати в 
декларації 
за 2015 рік

Доходи за 
2016 рік

Оподатковуваний 
прибуток за 2016 

рік

Податок на 
прибуток 
за 2016 р.

1 724 705,69 85 815,00 1 877 568,17 67 047,48 12 068,55

Витрати, зазначені в п. 7.3. не враховую ться при розрахунку податку на прибуток.



8. Розкриття ін ш ої ін ф о р м а ц ії

8.1 Умовні зобов'язання.

І 11.1. Судові позови

На дату складання балансу Товариство не має судових позовів, відповідно, резерви у 
фінансовій звітності не створю валися.

11.2. Інші ум овні зоб о в’язання

Товариство виступає Авалістом згідно Договору про авалювання векселів № 01/16 від 01.09.2016 
І р. Загальна сума за договором складає 880 650,00 гривень. Строк погашення векселів, за якими 
І здійснюється аваль: за пред’явленням, але не раніше 01.02.2026 року. Вважаючи, що строк 

погашення зобов’язань за векселями, за якими здійснюється аваль складає більше 9 років зі 
звітної дати, дані обставини не вплинули на поточну фінансову звітність.

Я./.І. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, щ о склалася в нестабільному 
економічному середовищ і, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 

І діяльності, у разі, якщ о податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на 
оцінці керівництва економ ічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде 
сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 
фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також  на ринковий рівень цін на 

І угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не 
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними 

| податковими органами протягом трьох років.

і 11.4. Ступінь повернення дебіт орської заборгованості та інш их фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також  як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть 
бути реалізовані за їхньою  балансовою  вартістю  в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
І знаходяться поза зоною  контролю  Товариства. Ступінь повернення дебіторської
I заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату
II балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на 
І  сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

1 12 Розкриття інф орм ації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

• підприємства, які прямо або опосередковано контролю ю ть або перебувають під 
контролем, або ж перебуваю ть під спільним контролем разом з Товариством;

• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролю ю чим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролю ю ть Товариства, або здійсню ю ть суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві;



• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь- 
якого інш ого суб 'єкта господарю вання, який є пов'язаною  стороною  Товариства.

Пов’язаними особами Товариства є:

ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІСТЮ  «ІМ ІКО-ЗА Х ІД» (код за 
ЄДРПОУ 38689526);

Іванов М ихайло А натолійович (керівник ТО ВА РИ СТВ А  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМ ІКО -ЗА Х ІД»);

Гончар В ’ячеслав О лександрович (керівник ТОВ «КУА» О П ТИМ УМ »),

• ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІСТЮ  «Львівська М рія» (код за 
ЄДРПОУ 39005451);

■Тертична Світлана С ергіївна (керівник ТОВ «Львівська М рія»);

■Борисов Андрій О легович (кінцевий бенефіціар);

-ТОВ «ФІНАНСОВА КО М П А Н ІЯ «П АРА ДА Й З Ф ІНА НС» - ю ридична особа, учасником якої 
є Товариство.

За 2016 р.

Операції з 
пов'язаними 

сторонами, грн.

1 2
Реалізація _

Придбання сировини та матеріалів -
Торгівельна дебіторська заборгованість -
Торгівельна кредиторська заборгованість 115 000,00
Компенсація провідному управлінському персоналу 205 105,02
короткострокові виплати працівникам _

Виплати по закінченні трудової діяльності -

Серед операцій із п ов’язаними сторонами були наступні:

1) Нарахування заробітної плати керівнику Товариство Гончару Владиславу 
Олександровичу в розмірі 85 640,89 гривень.

2) Загальна сума нарахованої заробітної плати провідному управлінському персоналу 
Товариства складає 205 105,02 гривень.

3) Погашення поворотної ф інансової допомоги ТОВ «ІМ ІКО -ЗА Х ІД» в розмірі 670 000,00 
гривень протягом перш ого півріччя 2016 року відбулося в повному обсязі.

4) Отримання поворотної ф інансової допомоги від ТОВ «ІМ ІКО-ЗА Х ІД» в розмірі 
115 000.00 гривень.

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства п ов’язана з ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищ і може суттєво змінитись унаслідок



впливу суб’єктивних чинників та о б ’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик вклю чає валютний ризик, відсотковий 
ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється 
на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на 
вартість чистих активів та застосування інструментарію  щ одо його пом ’якшення.

Кредитний ризик -  ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною  виникнення фінансового збитку іншої 
сторони. Кредитний ризик притаманний таким ф інансовим інструментам, як поточні та 
депозитні рахунки в банках, облігації та  дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовую ться кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щ одо їх спромож ності виконувати боргові зобов’язання. 
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

• ліміти щ одо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щ одо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);
• ліміти щ одо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною  рейтинговою  шкалою;
• ліміти щ одо розміщ ення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п ’яти років.

8.3.2. Ринковий ризик
Інший ц інови й  р и зи к  -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, 
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валю тного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характерними для окремого ф інансового інструмента або його 
емітента, чи чинниками, що впливаю ть на всі подібні фінансові інструменти, з якими 
здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію  активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим 
прибутком.

За інвестиційними активами, а саме корпоративними правами ТОВ «ФК «ПАРАДАЙЗ 
ФІНАНС», які обліковується на балансі, аналіз чутливості до інш ого цінового ризику 
Товариство не здійсню вало відповідно до п. 29 М СФ З 7 «Ф інансові інструменти: розкриття 
інформації».

Валютний р и зи к  -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валю тних курсів.

Товариство не має валю тного ризику.

Відсотковий р и зи к  -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлю є, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це 
впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Товариство не має на балансі активів на які впливав би відсотковий ризик.



0.5. Ризик ліквідност і

Ризик ліквідності -  ризик того, що Товариство матиме труднощ і при виконанні 
! зобов’язань, пов’язаних із ф інансовими зобов’язаннями, що погаш аю ться шляхом поставки 
грошових коштів або інш ого фінансового активу.

Товариство здійсню є контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською  заборгованістю  та іншими 
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грош ових коштів від 
операційної діяльності.

31 грудня 2016 
року

До 1
місяця

Від 1 
місяця до 
3 місяців

Від 3 
місяців до 

1 року

Від 1 
року до 
5 років

Більше 5 
років Всього

1 2 3 4 5 6 7

І Короткострокові 
позики банка - - - - - -

1 Торговельна та 
1 інша кредиторська 
| заборгованість

- 36 879 - - 915

1 Поточна
1 заборгованість за 
1 довгостроковими 
1 зобов'язаннями

- - - - - -

1 Всього - 36 879 - - 915

ж '

31 грудня 2016 
і року

До 1
місяця

Від 1 
місяця до 
3 місяців

Від 3 
місяців до 

1 року

Від 1
року до 
5 років

Більш е 5 
років Всього

1 2 3 4 5 6 7

1 Короткострокові 
1 позики - - - - - -

1 Торговельна та 
■ інша дебіторська 
(заборгованість

- - 597 - - 597

і Поточна 
1  довгострокова 
1  дебіторська 
1  заборгованість

- - - - - -

1 Всього - - 597 - - 597

|У. Управління кап італом

Товариство здійсню є управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

• зберегти спромож ність Товариства продовжувати свою  діяльність так, щоб воно і 
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 
сторонам;
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• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 
послуги Товариства, що відповідаю ть рівню  ризику.

Керівництво Товариства здійсню є огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 

[ отриманих висновків Товариство здійсню є регулю вання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих 
позик.

8.5. Події п ісля д ати  Б ал ан су

Сприятливі та несприятливі події, 
датою затвердження ф інансової з е

Директор

Головний бухгалтер

лися між датою  закінчення звітного періоду та 
о ї до оприлю днення відсутні.

В. О. Г он чар  

А. А. Гречуха




