Керівництву ТОВ «НСП»
Іншим користувачам фінансової
звітності ТОВ «НСП»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА
ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП»
СТАНОМ НА 31.12.2015 РОКУ
(з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ
37726300.
Відповідно до договору № 83/2016-1 від 22 березня 2016 р. про
надання
аудиторських
послуг
між
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА
ФІРМА
«МАКСИМУМ»
(Свідоцтво
про
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають
аудиторські
послуги,
№
4445
від
30.06.2011
р.),
та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП», незалежним аудитором
Марченком Василем Петровичем
(Сертифікат аудитора № 006356 від
13.12.2007 року,
чинний до 13.12.2017 року)
виконана перевірка
фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»,
далі за текстом - «Товариство») станом на 31.12.2015 року.
Аудиторську перевірку виконано з 22 березня 2016
квітня 2016 року, в м. Харків, вул. Плиткова, буд. 12.

року

по
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Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Долженко Майі
Григорівни,
яку обрано Директором на посаду у відповідності до
протоколу установчих зборів засновників № 1 від 01 листопада 2013
року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
фінансових
звітів
у
відповідності
до
міжнародних
стандартів
фінансової звітності та обліку, та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у
наслідок шахрайства або помилки.

2
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних
стандартів
контролю
якості,
аудиту,
огляду,
іншого
надання
впевненості та супутніх послуг видання 2014 року,
прийнятих у
відповідності до рішення Аудиторської палати України від 29.12.2015
№320/1 в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не
виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу вибіркової
перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання
достатньої впевненості,
що фінансові звіти не містять суттєвих
викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року
передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності
звіту незалежного аудитора.
Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
«Про аудиторську діяльність».
Аудиторська
перевірка проводилась
згідно
нормативів
аудиту
діючих в Україні, вимог Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року
№2664-111,
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний
реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року № 41 та Порядку
надання звітності фінансовими (компаніями, довірчими товариствами, а'
також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїь
Правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначенії
законами
та
нормативно-правовими
актами
Держфінпослуг
абс
Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринкіь
фінансових
України від 27 січня 2004
№ 27,
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А
передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор
розглядає
заходи
внутрішнього
контролю,
що
стосується
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності
використаної
облікової
політики,
прийнятність
облікових
оцінок,
зроблених управлінським персоналом,
та загального
представлення
фінансових звітів.
у

д

и

т

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(З 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 р . п о 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 р . )
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Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою
для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути
увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 - Д52 МСА 200 «Загальні
цілі
незалежного
аудитора
та
проведення
аудиту
відповідно
до
Міжнародних
стандартів
аудиту»
аудиторський
висновок
(звіт
незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її
користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.
Концептуальною основою складання фінансових звітів є Міжнародні
стандарти фінансової звітності.
Відповідальність
за
правильність,
достовірність
первинних
документів,
документів
бухгалтерського
обліку
та
фінансової
звітності, що представлені аудитору для перевірки, несе Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» Долженко М. Г.
Ми вважаємо, що отримали достатні
докази для висловлення своєї думки.

та

відповідні

аудиторські

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у
трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 22 березня 2016
року, дата закінчення - 13 квітня 2016 року. Дата видачі висновку 13
квітня 2016 року.

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
1. У
зв ’язку з тим, що аудитор не був присутнім під час
проведення інвентаризації Товариства станом на 31 грудня 2015 р.,
оскільки ця дата передувала запрошенню аудитора, аудитор отримав
інформацію про склад активів та зобов'язань за допомогою інших
аудиторських процедур.
2. В
обліку Товариства обліковуються нематеріальні активи,
первісною вартістю24 тис. грн., які не мають строку використання
(безстрокова ліцензія) і не підлягають амортизації відповідно до п.
107 МСБО 38. Товариство нарахувало в 2015 році амортизацію по таких
активах в сумі 2 тис.
грн. Якби Товариство здійснювало облік
нематеріальних активів відповідно до МСБО 38, балансову вартість
активу повинна бути більшою на 2 тис. грн. та фінансовий результат
звітного періоду збільшений на 2 тис. грн.
3. В
обліку Товариства відображено довгострокові фінансові
інвестиції, балансова вартість яких станом на 31.12.2015 р. складає
10000 тис. грн. Товариство здійснило дооцінку фінансових інвестицій у
2015 році, однак, відсутні об'єктивні підстави для такої операції,
оскільки відсутній активний ринок стосовно корпоративних прав таких
активів, а також об'єкт інвестицій не отримав прибутку за 2015 рік,
фінансовий стан об'єкту не покращився. Якби Товариство не здійснювало
дооцінку фінансових інвестицій,
балансова вартість довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 р. складала б 9 995 тис.
грн., фінансовий результат повинен бути зменшений на 5 тис. грн.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )
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Зазначені
зауваження
мають
обмежений
вплив
на
фінансову
звітність та не змінюють фінансовий стан Товариства в цілому.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку,
крім вказаного у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» у відповідності до міжнародних
стандартів
бухгалтерського
обліку
та
звітності
справедливо
і
достовірно
відображають
фінансовий
стан
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
станом на 31.12.2015 року, його фінансові
результати,
що підтверджується даними бухгалтерського обліку та
первинними документами.

Директор-аудитор
В.П. Марченко
13 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»:
офіс 316

04071, м.

Київ,

вул.

Верхній Вал,

буд.

4А,

АУДИТОРСЬКИМ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )
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Додаток №1 до Аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП»
станом на 31.12.2015 р. (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
I.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Найменування

Код ЄДРПОУ
Номер, серія, дата видачі та
термін дії свідоцтва про
внесення до державного
реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги
Інформація про всіх
аудиторів, що брали участь в
аудиторській перевірці:
номер, серія, дата видачі та
термін дії сертифіката
аудитора; номер, серія, дата
видачі та термін дії
свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські
перевірки фінансових установ
Телефон
Місцезнаходження
та
електронна адреса

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«МАКСИМУМ»
37726300
Свідоцтво про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово
надають
аудиторські
послуги, № 4445 від 30.06.2011 року

Марченко Василь Петрович
Сертифікат аудитора № 006356
до 13.12.2017 року

чинний

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть
проводити
аудиторські
перевірки фінансових установ № 0035
від 04.07.2013 року
Тел. (044) 227-83-75
04071, м. Київ, вул.
буд. 4А, офіс 316
info@maximum-audit.com.ua

Верхній

Вал,

II.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Повна назва
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
ТОВ «НСП»
Скорочена назва
38976787
Код ЄДРПОУ
61106, місто Харків, вулиця
Місцезнаходження
Плиткова, будинок 12

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )
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Дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців про
проведення державної
реєстрації
Основні види діяльності
відповідно до виписки з
ЄДРПОУ
Кількість учасників на
31.12.2015 року
Кількість працівників на
31.12.2015 року

Розрахунковий рахунок

Організаційно - правова форма
Товариства
Кількість відокремлених
підрозділів станом на
31.12.2015 р.

Номери, серії, дати видачі,
термін дії ліцензій та/або
дозволу на здійснення
діяльності

Дата запису: 13.11.2013
Номер запису: 1 480 102 0000 057321
Виписка
з
Єдиного
державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
Код КВЕД 64.19 Інші види грошового
посередництва (основний);
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна
діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
2
5
26506440204770 в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»,
м. Київ, МФО 380689
26509440104770 в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»,
м. Київ, МФО 380689
26502301001633 в АТ «НК Банк», м.
Київ, МФО 322432
26507505521100 в ПАТ «УКРСИББАНК»,
м. Харків, МФО 351005
240
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
1

Свідоцтво Національної комісії, що
здійснює
державне
регулювання
у
сфері ринків фінансових послуг, про
внесення
до
реєстру
фінансових
установ
ФК № 465 від 15.04.2014р
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Ліцензія
на
здійснення
переказу
коштів у національній валюті без
відкриття
рахунків
№24
від
29.12.2014 р.

Аудитором
перевірена
наступна
реєстраційні і первинні документи.

документація:

установчі,

Бухгалтерський
облік
Товариством
ведеться
відповідно
до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних
документів з питань організації обліку.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )
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III. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Бухгалтерський облік Товариством в 2015 році ведеться
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» встановлено, що
Товариство має
затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Облікова
політика
Товариства
передбачає
принципи
та
методи
організації і ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок
складання
звітності
та
інші
організаційні
аспекти
здійснення
господарської
діяльності.
Основні положення
облікової
політики
Товариства відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності
та діючим нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської
діяльності. Протягом періоду, що підлягав перевірці, відхилень та
змін щодо облікової політики на Товаристві аудитором не встановлено.
3.1.2. Відповідно до положень облікової політики, Товариством
прийнята
та
використовується
автоматизована
форма
ведення
бухгалтерського
обліку
з
використанням
спеціалізованого
бухгалтерського програмного забезпечення типу 1-С Бухгалтерія.
В

цілому, за результатами
проведеної аудиторської
щодо
відповідності
фінансової
звітності
ТОВАРИСТВА З
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП»
прийнятій
обліковій
політиці,
порушень аудитором не встановлено.

перевірки
ОБМЕЖЕНОЮ
суттєвих

IV. АКТИВИ
4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів та їх амортизації
4.1.1. Станом на 31.12.2015
засоби становлять 15 тис. грн.

р.

на

балансі

Товариства

основні

4.1.2.
Станом
на
31.12.2015
р.
на балансі
Товариства
нематеріальні активи становлять 24 тис. грн. що представляють собою
ліцензію на переказ
коштів.
Оскільки ліцензія
не має
строку
використання (безстрокова
ліцензія) , актив не підлягає амортизації
відповідно до п. 107 МСБО 38. Товариство нарахувало в 2015 році
амортизацію по такому активу в сумі 2 тис. грн.
Якби
Товариство
здійснювало
облік
нематеріальних
активів
відповідно до МСБО 38, балансову вартість активу повинна бути більшою
на 2 тис. грн. та фінансовий результат звітного періоду збільшений на
2 тис. грн.
4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій)
4.2.1. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства незавершені
капітальні інвестиції відсутні.
4.2.2. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства
довгострокові фінансові інвестиції становлять 10 000 тис. грн.

інші

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
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8

Товариство здійснило дооцінку фінансових інвестицій у 2015 році,
однак, відсутні об'єктивні підстави для такої операції, оскільки
відсутній активний ринок стосовно корпоративних прав таких активів, а
також об'єкт інвестицій не отримав прибутку за 2015 рік, фінансовий
стан об'єкту не покращився. Якби Товариство не здійснювало дооцінку
фінансових інвестицій, балансова вартість довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2015 р. складала б 9 995 тис. грн.,
фінансовий результат повинен бути зменшений на 5 тис. грн.
4.2.3.
відсутні.

Поточні

фінансові

інвестиції

станом

на

31.12.2015

р.

4.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.3.1.
Станом
на
31.12.2015
р.
на
балансі
довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Товариства

4.4. Інші необоротні активи
4.4.1. За даними бухгалтерського обліку
31.12.2015 р. інші необоротні активи відсутні.

Товариства

станом

на

4.5. Відстрочені податкові активи
4.5.1. За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015 р.
на балансі Товариства відстрочені податкові активи відсутні.
4.6. Облік запасів
4.6.1. За даними обліку та фінансової
станом на 31.12.2015 р. запаси відсутні.

звітності

Товариства

4.7. Поточна дебіторська заборгованість
4.7.1. За даними бухгалтерського обліку
Товариства станом на
31.12.2015 р.
дебіторська
заборгованість
за продукцію,
товари,
роботи, послуги відсутня.
4.7.2. Дебіторська заборгованість
станом на 31.12.2015 р. відсутня.
4.7.3.
Інша
поточна
дебіторська
31.12.2015 року складає 14 тис. грн.

за

розрахунками

заборгованість

з

бюджетом

станом

на

4.7.4. Облік розрахунків з дебіторами Підприємства в цілому
ведеться відповідно до встановлених вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності та обліку, Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність» та інших нормативно
- правових
документів.
4.8. Облік грошових коштів та розрахунків
4.8.1.
Облік касових та банківських
момент
проведення
аудиту,
в
повній
мірі
законодавству.

операцій Товариства,
відповідає
чинному

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
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4.8.2.
Всі
господарські
операції,
які
відображають
дані
бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів - підтверджено
документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх
складання первинної документації передбаченими нормативними актами
НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів,
суттєвих
розбіжностей
та
порушень
законодавства
аудиторами
не
встановлено.
Дані
бухгалтерського
обліку
відповідають
даним
фінансової звітності.
4.8.3. Залишки грошових коштів Товариства станом на 31.12.2015
р. у касі складають 19 тис. грн.; залишки грошових коштів та їх
еквівалентів на рахунках в банках - 1 тис. грн.
4.9. Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2015
активи відсутні.

р.

на

балансі

Товариства

інші

оборотні

V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на
31.12.2015
р.
становить
9
986
тис.
грн.
і
складається
із
зареєстрованого капіталу в розмірі 10 000 тис. грн. та непокритого
збитку в розмірі 14 тис. грн.
5.2. Внески до незареєстрованого статутного капіталу, капітал у
дооцінках, додатковий, резервний, вилучений, неоплачений капітал,
накопичені курсові різниці, інші резерви у Товариства відсутні.
5.3. Станом на 31 грудня 2015 р. у відповідності до Статуту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»,
для забезпечення
діяльності створено статутний капітал у розмірі 10 000 000 (Десять
мільйонів) грн. 00 коп., який розподілено між учасниками наступним
чином:
Розмір
Частка у
Учасники
внеску,
статутному
грн.
капіталі, %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДАТА
МЕНЕДЖМЕНТ
ЦЕНТР»
(КОД
ЄДРПОУ
9 999 000,00
99,99
37762002),
місцезнаходження:
Україна,
61052, м. Харків, вул. Клочківська, 111А, кім. 19, літ. «А-16»
Долженко Майя Григорівна, паспорт: серія
МН
538313,
виданий
Орджонікідзевським
РВХМУУМВС України в Харківській області 2
1 000,00
0,01
жовтня 2002 р., що мешкає за адресою м.
Харків,
пров.
Конопляний,
17.
Ідентифікаційний код - 2862803988
Разом
10 000 000,00
100,00
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На дату видачі аудиторського звіту Статутний капітал Товариства
сформовано в сумі 10 000 000 (Десять мільйонів) грн. 00 коп., що
складає 100% від о б ’явленого, за рахунок грошових внесків учасників.
5.4.
При
проведенні
перевірки
порушень,
щодо
формування
господарських
операцій
Товариства
з
обліку
власного
капіталу
Товариства, аудиторами встановлено незначні відхилення. Товариство
нарахувало в 2015 році амортизацію по нематеріальних активах в сумі 2
тис. грн., які не підлягають амортизації. Також Товариство здійснило
дооцінку
фінансових
інвестицій
у
2015
році,
однак,
відсутні
об'єктивні підстави для такої операцій.
За рахунок
зазначених
відхилень фінансовий результат Товариства у 2015 році повинен бути
зменшений на 3 тис. грн.
Зазначені
зауваження
мають
обмежений
вплив
на
фінансову
звітність та не змінюють фінансовий стан Товариства в цілому.
5.5. Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2015 року
відповідає встановленим
вимогам
чинного законодавства,
зокрема
вимогам
Розпорядження
Державної
комісії
з
регулювання
ринків
фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний
реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року N 41.

VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом
на
31.12.2015
р.
довгострокові
довгострокові забезпечення відсутні.

зобов'язання

та

VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом
на 31.12.2015 р. відсутня.
7.2. Поточна
кредиторська заборгованість
за розрахунками
оплати праці станом на 31.12.2015 р. становить 6 тис. грн.

з

7.3. Поточні забезпечення станом на 31.12.2015 р. відсутні.
7.4. Поточна кредиторська заборгованість
страхування станом на 31.12.2015 р. відсутня.

за

розрахунками

7.5 Поточна
кредиторська
заборгованість
за розрахунками
бюджетом станом на 31.12.2015 р. становить 1 тис. грн.
7.6 Поточна кредиторська заборгованість за товари,
послуги станом на 31.12.2015 р. становить 2 тис. грн.
7.7. Інші
поточні
становлять 78 тис. грн.

зобов'язання

станом

на

зі
з

роботи,

31.12.2015

р.

7.8. Облікзобов'язань
Товариства
ведеться
відповідно
до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно правових документів.
VII!. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКІВ
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8.1. Доходи Підприємства акумулювались відповідно до правил
бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати
діяльності»),
а облік витрат - на рахунках класу 9 («Витрати
діяльності»), що відповідає «Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій». Методи обліку доходів та витрат відповідають чинному
законодавству та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
8.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, доходи та
витрати Підприємства, відображені в формах звітності
(Форма №2),
відповідно до даних бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, на підставі наданої Підприємством
інформації,
суттєвих
порушень
чинного
законодавства
нами
не
встановлено.
Товариство нарахувало в 2015 році амортизацію по нематеріальних
активах в сумі 2 тис. грн., які не підлягають амортизації. Також
Товариство здійснило дооцінку фінансових інвестицій у 2015 році,
однак, відсутні об'єктивні підстави для такої операцій. За рахунок
зазначених відхилень фінансовий результат Товариства у 2015 році
повинен бути зменшений на 3 тис. грн.
Зазначені
зауваження
мають
обмежений
вплив
на
фінансову
звітність та не змінюють фінансовий стан Товариства в цілому.
8.3. За результатами діяльності 2015 року Підприємство отримало
прибуток у сумі 2 тис. грн.

ІХ. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві
відповідає встановленим вимогам Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та вимогам Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Директор-аудитор
В.П. Марченко
13 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»:
офіс 316

04071, м.

Київ,

вул.

Верхній Вал,

буд.

4А,

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )
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№
п/п

1

2

3

4

5

Додаток №2 до Аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 31.12.2015 р. (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
ДОВІДКА
про фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП» на 31.12.2015 р.
м. Харків, 13 квітня 2016 року
Фактичне
Фактичне
значення
значення
Розрахунок
Оптимальне
Показники
показників
значення
на
на
31.12.2014 31.12.2015
Оборотні
Коефіцієнт
активи
покриття
(р.1195) /
> 1
0,00
0,39
Поточні
(загальної
ліквідності)
зобов'язання
(р. 1695)
Оборотні
активи
(р.1195) Коефіцієнт
Запаси
0,6-0,8
0,00
0,39
швидкої
(р.1100) /
ліквідності
Поточні
зобов'язання
(р. 1695)
Грошові кошти
та їх
Коефіцієнт
еквіваленти
0,2-0,35
0,00
0,23
(р.1165) /
абсолютної
ліквідності
Поточні
зобов'язання
(р. 1695)
Власний
капітал
Коефіцієнт
автономії
(р.1495) /
> 0,5
1,00
0,99
Підсумок
(фінансової
незалежності)
балансу
(р.1900)
Власний
капітал
Коефіцієнт
(р.1495) /
> 1,0
269,84
114,78
фінансової
Загальна сума
стабільності
зобов'язань
(р. 1595
+
р.1695)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )

13

Джерелами визначення показників фінансового стану були:
- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р.
(форма №1);
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015
рік (форма №2);
- інша додаткова інформація.
Аналізуючи
показники фінансового стану Товариства
за даними
таблиці можна зробити висновок, що за 2015 рік більшість розрахованих
показників знаходяться в межах нормативного значення або перевищують
його, крім коефіцієнта покриття та коефіцієнта швидкої ліквідності.
Коефіцієнт
абсолютної ліквідності вказує на те,яку суму
поточних зобов'язань Товариство може негайно сплатити
за рахунок
власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
становить 0,23.
Станом на 31.12.2015 р. коефіцієнт автономії складає 0,99. Цей
показник вказує на те, що станом на 31.12.2015 р. 99%
активів
Товариства складають власні кошти.
Значення коефіцієнтів загальної ліквідності
вказує на те, що
Товариство не може оплатити
поточну кредиторську заборгованість за
рахунок оборотних коштів.
Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що
власного капіталу і забезпечень у Товариства достатньо для погашення
його зобов'язань.

Директор-аудитор
В.П. Марченко
13 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)
М і с ц е з н а х о д ж е н н я ТОВ «АФ « М а к с и м ум » :
4А, о ф іс 316

0 4 0 7 1 , м.

К и їв , в у л .

В е р х н ій В а л, буд.

Додатки:
копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр
аудиторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, баланс
(звіт про фінансовий стан)
станом на 31.12.2015 р.,
звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 р., звіт про
рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р., звіт про власний
капітал за 2015 р., примітки до річної фінансової звітності за 2015р.

Всього: на __ аркушах.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( З В І Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ Д О С Т О В ІРН О С Т І, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ З В ІТ Н О С Т І ТА ВІД П О В ІД Н О СТІ
ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
СТАНОМ НА 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 РОКУ
(з 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р . по 3 1 .1 2 .2 0 1 5 р . )

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1

Коди
Дата (рік, місяць, число) 201б| 01 І 01
Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"

ТЄриторія

38976787

за ЄДРПОУ

Харківська область

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювань

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Інші види грошового посередництва

Середня кількість працівни1

1

64.19

за КВЕД

Адреса, телеф°і Україна, 61106, Харківська, Харків, Плиткова, будинок № 12,
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
С кл ад ено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за пол ож енням и (стандартам и) бухгал тер сько го обліку
за м іж народним и стандартам и ф ін ан со в о ї звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
1801001

Форма №1 Код за Д КУД

Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

і

2

3

4

I. Необоротні активи
1000

26

24

первісна вартість

1001

26

26

накопичена ам ортизація

1002

-

(2)

Н езаверш ені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби

1010

-

і5

первісна вартість

1011

-

і5

знос

1012

-

-

1015

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

1020

-

-

Н ем атеріальні активи

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

-

-

1022

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

1030

9995

-

інші фінансові інвестиції

активів

1035

-

10000

Д овгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені акві зиційні витрати

1060

-

-

ф он дах

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

10021

10039

1101

-

-

Н езаверш ене виробництво

1102

-

-

Готова продукція

1103

-

-

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси

1100

1104

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Депозити перестрахування

1115

-

-

Векселі одержані

1120

-

-

послуги

1125

-

-

за виданими авансам и

1130

-

-

з бюджетом

1135

-

-

1136

-

-

Д ебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих д

1140

-

-

розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

-

14

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

-

20

Готівка

1166

-

19

Рахунки в банках

1167

-

1

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Ч астка пе честр аховика у страхових резервах

Товари

у тому числі з податку на прибуток

1180

-

-

р езер вах довгострокових зоб ов'язан ь

1181

-

-

р езер вах збитків або р езервах належних виплат

1182

-

-

р езер вах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розд ілом II

1195

-

34

1200

-

-

1300

10021

10073

вибуття
Баланс

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

і

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000

10000

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

(16)

(14)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Усього за розділом I

1495

9984

9986

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Пенсійні зобов'язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

1521

-

-

1525

-

-

1526

-

-

1530

-

-

резерв довгострокових зобов'язань

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

резерв незароблених премій

1533

-

-

інші страхові резерви

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Ст рахові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контракти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом II

1595

-

-

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

2

2

1620

-

1

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

6

Поточна кредиторська заборгованість за рдержаними авансамі

1635

-

-

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

-

-

розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

Інші поточні зобов'язання

1690

35

78

Усього за розділом III

1695

37

87

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

-

-

Баланс

1900

10021

10073

Керівник

Долженко М.Г.

Головний бухгалтер

Постольна О.Д.

1

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

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

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ
Підприємство

01
38976787

01

ОБМЕЖЕНОЮ
(н а й м е н у в а н н я )

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього

1

2

3

4

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

2000

1

-

Чисті зароблені страхові премії

2010

-

-

Премії підписані, валова сума

2011

-

-

Премії, передані у перестрахування

2012

-

-

сума

2013

-

-

незароблених премій

2014

-

-

робіт, послуг)

2050

-

-

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

-

-

прибуток

2090

1

-

збиток

2095

-

-

довго строкових зобов'язань

2105

-

-

резервів

2110

-

-

2111

-

-

Валовий :

Зміна інших страхових резервів , валова сума
страхових резервах

2112

-

-

Іньі операді йні доходи

2120

34

-

оці дюються за справедливою вартістю

2121

-

-

активів і с/г продукції

2122

-

-

від оподаткування

2123

-

-

Адміністративні витрати

2130

(38)

Витрати на збут

-

(11)
-

Іньі операційні витрати

2150
2180

-

-

оці нюються зд справедловою вартістю

2181

-

-

активів і сільськогосподарської продукції

2182

-

-

прибуток

2190

-

-

збиток

(11)
-

Ф інансовий результат від операційної д ія л ь н
2195

(3)

Доход від участі в капіталі

2200

-

Іньі фінансові доходи

2220

-

-

Іньі доходи

2240

5

-

2241

-

-

Дохід від благодійної допомоги

Фінансові витрати

2250

-

-

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на

2270
2275

-

(5)

-

-

прибуток

2290

2

-

збиток

2295

-

(16)

Ф інансовий результат д о оподаткування:

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності післ

2305

-

-

Чистий ф інансовий результат:
прибуток

2350

2

-

збиток

2355

-

(16)

I . СУКУПНИЙ ДОХ Д
Найменування показника

Код рядка

За звітний

За аналогічний

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різни ці

2410

-

-

спільних підприємств

2415

-

-

2445

-

-

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохі /і д о оподаткування

2450

-

-

сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 246

2465

2

(16)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Н айменування показника

Код рядка

За звітний
період

За
аналогічний

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

-

-

Витрати на оплату праці

2505

14

Відрахування на соціальні заходи

2510

4

Амортизація

2515

3

-

Інші операційні витрати

2520

17

11

Разом

2550

38

11

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗН ИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІ Й
Н азва статті

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

За
аналогічний
період
4

С ередньорічна кількість про стих акцій

2600

-

-

акцій

2605

-

-

Чисрий прибуток (збйток) на од ну просту акцію

2610

-

-

просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

Керівник

Долженко М.Г.

Головний бухгалтер

П остольна О.Д.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
"Загал ьні вимоги до фінансової
звітності"

Д а т а (рік, м іся ц ь, ч и сл о ) 2015
за Є Д Р П О У
П ід п р и є м с тв о

12

31

38976787

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"
(н а й м е н у в а н н я )

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

_______
Форма №3 Код за Д к У 1801004

Стаття

Код
рядка

За зв ітн и й період

За а на л о гіч ни й
п еріод
п о пе р е д нь о го року

1

2

3

4

I. Рух ко ш тів у результаті о п е р а ц ій н о ї д ія л ь н о с т і
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1

Повернення податків і зборів

3005

-

-

3006

-

-

3010

-

-

3011

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

-

-

Надходження від повернення авансів

3020

-

-

рахунках

3025

-

-

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

-

-

Надходження від операційної оренди

3040

-

-

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

-

-

Надходження від страхових премій

3050

-

-

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

-

-

3095

64

-

Товарів (робіт, послуг)

3100

(30)

(9)

Праці

3105

(6)

-

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(6)

-

Зобов'язань із податків і зборів

3115

(1)

-

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

-

-

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

-

-

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

-

-

Витрачання на оплату авансів

3135

-

-

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

-

-

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій

Інші надходження
Витрачання на оплату:

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

-

-

Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами

3150

-

-

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

-

-

Інші витрачання

3190

(60)

-

Чистий рух ко ш тів від о п е р а ц ій н о ї д ія л ь н о сті

3195

(38)

(9)

ІІ. Рух ко ш тів у результаті ін в е сти ц ій н о ї д ія л ь н о сті
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

49

-

необоротних активів

3205

-

-

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Надходження від погашення позик

3230

-

-

господарської одиниці

3235

-

-

Інші надходження

3250

-

-

фінансових інвестицій

3255

-

(1 0 0 0 0 )

необоротних активів

Надходження від отриманих:

Витрачання на придбання:

3260

(15)

(26)

Виплати за деривативами

3270

-

-

Витрачання на надання позик

3275

-

-

господарської одиниці

3280

-

-

Інші платежі

3290

-

-

Чистий рух ко ш тів від ін в е сти ц ій н о ї д ія л ь н о с т і

3295

34

(10026)

III. Рух ко ш тів у результаті ф ін а н с о в о ї д ія л ь н о сті
Надходження від:
Власного капіталу

3300

-

9998

Отримання позик

3305

62

60

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

-

-

Інші надходження

3340

-

-

3345

-

-

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

3350

(38)

(25)

Сплату дивідендів

3355

-

-

Витрачання на сплату відсотків

3360

-

-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

-

-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

-

-

підприємствах

3375

-

-

Інші платежі

3390

-

-

Чистий рух ко ш тів від ф ін а н с о в о ї д ія л ь н о сті

3395

24

10033

Чистий рух гр о ш о ви х ко ш тів за зв ітн и й період

3400

20

(2)

Залишок коштів на початок року

3405

-

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

Залишок коштів на кінець року

3415

20

-

Керівник

Д о л ж е н ко М.Г.

Головний бухгалтер

П о с т о л ь н а О.Д.

Д од ато к 1
до Н аціонального полож ення
(стандарту) бухгал терського обліку 1
"З агальні вимоги до ф інансової
звітності"

___________ Коди__________
Д а т а (р ік, м іс я ц ь , ч и с л о )

2016

І

П ід п р и є м с т в о

ТО В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю

01

І

~0Г

38976787

за Є Д Р П О У
"Н С П '_______________________________

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Ф орм а № 4

Код
Стаття

рядка

1

2
4000

1801005

Н ерозпод і

З ар е єс т
рований

Капітал у

(пайовий)

д о о ц ін ка х

Д о д а тко 

Резервний

вий

капітал

капітал

капітал

З ал и ш о к на поч аток року

Код за Д К У Д І

лен ий

Н еопл а-

при б уток

чений

В и луче
ний

(н еп о кр и 

капітал

капітал

В сього

тий збиток)

3

4

5

6

7

8

9

10

10000

-

-

-

(16)

-

-

9984

4095

10000

-

-

-

(16)

-

-

9984

4100

-

-

-

-

2

-

-

2

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

Кори гуванн я :
Зм іна облікової політики

4005

В и пра вле ння пом ил ок

4010

Інші зміни
С кори говани й зал и ш о к на п оч аток року
Чистий п р и б уток (зб иток) за звітни й період
Інш ий сукупн ий до хід
за з вітний період

4090

Д ооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111

Д ооцінка (уцінка)
ф інансових інструментів

4112

Н акопичені курсові різни ці
асоційованих і спільних
підприєм ств
Інш ий сукупний дохід

4113
4114
4116

Р озподіл прибутку :
В иплати власникам (дивіденди)

4200

С прям ування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного
капіталу

4210

д о бю д ж ету відповідно
Соумз а кчоинсотдоагв
д
о сптрв и
аб утку на

4215

створення спеціальних
(цільових) ф ондів

4220

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
В нески до капіталу
П огаш ення заборгованості з
капіталу

4240
4245

Ви лучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

П ер е про да ж викуплених акцій
(часток)

4265

А нулю вання викуплених акцій
(часток)

4270

В илучення частки в капіталі
З м енш ення ном інальної вартості
акцій
Інші зм інн в каппгалі

4275
4280
4290

неконтрольованої частки в
до чір ньо м у підприєм стві

4291

Разом змін в капіталі

4295

-

-

-

-

2

-

-

2

З ал и ш о к на кінець року

4300

10000

-

-

-

(14)

-

-

9986

Керівник

Д о л ж е н к о М .Г.

Головний бухгалтер

П о с т о л ь н а О .Д .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП»

Примітки та інші пояснення до фінансової
інформації відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності

31 грудня 2015 року

1.ТОВ «НСП» та його діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «НСП» (надалі - ТОВ «НСП» або Товариство) зареєстроване в
установленому законодавством порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства України,
зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про
господарські товариства».
ТОВ «НСП» фінансова компанія, основним видом діяльності якої є переказ коштів. Товариство
зареєстроване ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ, дата державної реєстрації 13.11.13 р.
Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яке видане Національною
комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 15.04.2014р №
1097 реєстраційний номер 13102971, серія та номер свідоцтва: ФК № 465 від 15.04.2014р. код фін. установи
-13.
Товариство має безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків,
видану НБУ за номером 24 від 29.12.2014р
Відокремлений підрозділ «Київське регіональне відділення ТОВ «НСП» зареєстрован за адресою 08131 ,
Київська обл. Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Волошкова, буд.66, оф. 53.
ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 39601463. Дата реєстрації 26.01.2015р, номер реєстрації 1 480 103 0005
057321.
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Харків, вул.. Плиткова, б. 12
Станом на 31 грудня 2015 року середня кількість працівників Товариства складає 5 чоловік.
2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність
Ринок електронних платежів швидко і стрімко змінюється. Процеси глобалізації та зміни в структурі
сектору фінансових послуг вимагають постійного вдосконалення та розвитку усього ринку. Темпи
поширення використання безготівкових платіжних інструментів значно відрізняються по країнах залежно
від особливостей ринку. Зокрема, правові, технологічні та соціальні чинники впливають на готовність і
здатність користувачів приймати і використовувати такі засоби оплати, а також визначають рівень інновацій
в цій сфері. Можна виділити наступні основні характеристики сучасних платіжних систем.
Глобалізація та інновація - це два основні чинники, які зумовлюють появу та зміну платіжних інструментів.
Інновації - це основний фактор, що впливає на вартість фінансових операцій, витрати та вигоди від
використання нових підходів до взаємодії між користувачами та постачальниками платіжних послуг,
нововведення, які зменшують витрати користувачів платежів за комерційні та фінансові операції та
збільшують можливості для проведення таких операцій у ефективніший і безпечніший спосіб, визначають
попит і пропозицію на нові платіжні інструменти і послуги.
Основні наслідки розвитку безготівкових платіжних систем включають збільшення споживання, зростання
продуктивності і зайнятості, скорочення витрат на проведення платежів та зниження частки «тіньової
економіки». Водночас використання готівки супроводжується значними витратами для суб'єктів
економічної діяльності, включаючи підприємства роздрібної торгівлі і споживачів.
Наявність зазначених переваг стимулює дедалі більше використання електронних платіжних інструментів.
Платіжні картки, нові види електронних і мобільних платежів відіграють все важливішу роль, і фактично
витісняють готівку та інші види безготівкових платежів. Одна з найбільш характерних рис сучасних
платіжних систем - це менше використання чеків і зростання популярності електронних платежів.
Електронна торгівля пропонує значні переваги як для споживачів, так і для підприємств торгівлі, тому є
досить привабливим ринком для капіталовкладень.
3. Основа представлення
Представлена фінансова звітність складається із Звіту про фінансовий стан, Звіту про сукупний прибуток,
Звітів про рух грошових коштів і змін у власному капіталі, а також відповідних приміток до фінансової
звітності. Ця фінансова звітність була складена відповідно до усіх вимог Міжнародних Стандартів
Фінансової Звітності (далі за текстом - МСФЗ) і Інтерпретацій Постійного Комітету з Інтерпретацій (ПКІ)
які діють для фінансової звітності за періоди по 31 грудня 2011 року включно.

Представлена фінансова звітність складена на основі бухгалтерських даних які були відповідним чином
відкориговані та/або рекласифіковані для достовірного представлення у відповідності до вимог МСФЗ.
Звітним періодом для Компанії є фінансовий рік з 1 січня по 31 грудня включно. Подана фінансова звітність
підготовлена на основі принципу обліку за історичною вартістю з використанням методу нарахування, і
представлена в тисячах гривень, якщо у відповідних примітках не зазначено інше. Обрана облікова політика
для кожного МСФЗ що допускає вибір між базовим і альтернативним варіантами (підходами) для
конкретних розділів, що регламентуються обліковою політикою, розкривається у відповідних розділах
Приміток. Чинна облікова політика ТОВ «НСП»
за МСФЗ затверджена відповідним наказом по
підприємству.
4. Функціональна валюта та валюта подання
Компанія веде бухгалтерський облік і представляє фінансову звітність в національній валюті України - в
гривні. На підставі економічного змісту операцій і умов функціонування Компанія розглядає гривну в якості
функціональної валюти. Отже, операції у валютах, відмінних від української гривні розглядаються як
операції в іноземних валютах.
5.Основні принципи облікової політики
Основа підготовки. Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ») та стосується лише одного суб'єкта господарювання - ТОВ «НСП» .
Товариство веде бухгалтерський облік у гривнях і складає фінансову звітність для нормативних цілей
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Ця фінансова звітність
складена на основі облікових даних товариства відповідно до НП(С)БО, відповідним чином скоригованих і
перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.
Ця фінансова інформація загального призначення (далі - фінансова інформація) станом на 31 грудня 2015
року та за 2015 фінансовий рік підготовлена за вимогою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження №27 від 27.01.2004р. «Про затвердження
Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними
особами - суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але
мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливій надавати послуги з фінансового лізингу», що передбачає оприлюднення фінансової звітності на
основі МСФЗ.
Застосовані МСФЗ - це стандарти, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Під час підготовки цієї фінансової інформації керівництво використало всю наявну у нього інформацію,
станом на дату випуску цієї фінансової інформації, про стандарти та інтерпретації.
Фінансова звітність представлена у тисячах гривень («тис. грн.»), якщо не зазначено інше.
Безперервність діяльності. Ця фінансова інформація загального призначення підготовлена на основі
припущення про те, що Товариство продовжуватиме здійснювати свою діяльність як безперервно діючого
підприємство. У 2015 році Товариство почало здійснювати фінансову діяльність.
Основні засоби. Первісна вартість основних засобів оцінюється виходячи з фактичних витрат на її
придбання, які включають покупну ціну, у тому числі податки, що не відшкодовуються, і будь-які витрати
безпосередньо пов'язані з приведенням активу в робочий стан і місця для його використання.
Після первісного визнання основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації й резерву від знецінення/в випадках, де це необхідно.
На кожну звітну дату, керівництво оцінює наявність будь-яких ознак знецінення майна, машин і обладнання
Якщо такі ознаки існують, по оцінках керівництва відшкодовується сума, що визначається як найбільша з
справедливої вартості активу за винятком витрат на продаж і цінності його використання. Балансова
вартість активу зменшується до суми що відшкодовується, і збиток від знецінення відображається у звіті про
прибутки та збитки.
Амортизація. Амортизація об'єктів основних фондів, нараховується з використанням прямолінійного
методу протягом залишкового строку корисної експлуатації об'єкта основних засобів.
Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Фінансові інструменти відображаються за
справедливою вартістю або за амортизованою вартістю залежно від їх класифікації Нижче описано ці
методи оцінки.

Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати
зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов'язаними сторонами
що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для
фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов'язань, що котируються на активному ринку.
Стосовно активів та зобов'язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Товариство може
використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиції із ризиками що взаємно
компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.
Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього
фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо
ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних
умовах.
Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування
грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов'язаними
сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. Застосування методик оцінки може
вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій інформації загального
призначення інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-якого такого припущення
можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної
суми активів чи зобов'язань.
Витрати на проведення операції - це притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані із придбанням,
випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати - це витрати, що не були б понесені,
якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені
агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та
дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що
стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або
дисконтів за борговими зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи
витрат на зберігання.
Амортизована вартість - це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення
основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості
щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат
за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із
використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні
витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі
комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є, не відображаються
окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат
протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної
ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою
розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків)
точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних
випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна
процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою
ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають
кредитний рівень понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторах,
які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього
очікуваного терміну дії -інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати,
сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи як кредити та дебіторська
заборгованість.
Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не котуються на активному
ринку і виникають тоді, коли Товариство надає чи отримує грошові кошти, реалізує продукцію чи надає
послуги безпосередньо дебітору, крім тієї дебіторської заборгованості, яка виникає з наміром її продажу
негайно чи у найближчому майбутньому, або яка має котирування на активному ринку.
Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов'язання класифікуються як зобов'язання, що
обліковуються за амортизованою вартістю.

Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли:
(а)
активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність
або
б) Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклало угоду
про передачу, і при цьому
(i) також передало в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активами, або
(ii) Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинило
здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості
повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фінансових зобов'язань. Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання .
сазі його виконання, анулювання чи закінчення строку дії відповідного зобов'язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов'язання, первісне
зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості
зобов'язань у звіті про прибутки та збитки.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. Дебіторська
заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковується за
справедливою вартістю на дату розрахунків. На дату визнання справедлива вартість дорівнює фактичним
витратам на придбання або договірній вартості товарів (робіт, послуг), які передаються, а в подальшому
заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки за мінусом резервів на знецінення. При цьому грошові потоки, що пов'язані з короткостроковою
дебіторською заборгованістю не дисконтуються, якщо наслідки дисконтування не суттєві.
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне
свідчення того, що Товариство не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до первинних умов.
Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть застосовані процедури
банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашений або недотримання строків погашення
дебіторської заборгованості свідчать про те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є
знеціненою.
Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних
майбутніх грошових потоків дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про прибутки
та збитки Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не може бути повернута,
вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за основною діяльністю. Повернення
раніше списаних сум кредитується у звіті про прибутки та збитки.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення. Передоплати
відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було здійснено передоплату, будуть
отримані через один рік або пізніше або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому
визнанні буде віднесений до категорії необоротних активів. Аванси, видані з метою придбання активу,
включаються до складу його балансової вартості після того, як Товариство отримало контроль над цим
активом і якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з
таким активом. Передоплати "псуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або послуг, за які
вони були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена
передоплата, не будуть отримані балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і
відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі
депозити до запитання в банках та строкові депозити, первісний строк яких не перевищує трьох місяців, які
не обтяжені будь-якими договірними зобов'язаннями.
Власний капітал. Власний капітал підприємства складається зі статутного капіталу та нерозподілені
прибутку. Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків учасників.
Позикові кошти та інші зобов'язання. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання обліковуються
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні витрати за
позиковими коштами на фінансування будівництва основних засобів капіталізуються протягом періоду часу,
необхідного для завершення та підготовки активу до його запланованого використання. Всі інші витрат за
позиковими коштами відносяться на витрати. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання показуються у

складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли у Товариства є безумовне право відстрочити розрахунок за
зобов'язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається, якщо
контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, і обліковуються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.
Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат. Товариство створює резерв на виплату
поточних відпусток та поточних заохочень працівникам. Політика Товариства спрямована на дотримання
державних соціальних гарантій працівникам відповідно до КЗпП шодо надання щорічних відпусток
відповідною тривалістю. Станом на дату балансу Товариство не має зобов'язань перед працівниками за
гарантіями КЗпП щодо обов'язкових виплат у зв'язку з припиненням трудової діяльності. Товариство не має
програм додаткових виплат працівниками після припинення трудової діяльності або інших суттєвих
компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.
Товариство не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі
України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних
загальних виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься
відповідна заробітна плата.
Визнання доходів. Дохід від надання послуг визнається Товариством в разі ймовірності отримання
економічної вигоди внаслідок здійснення операції, можливості достовірно оцінити суми доходу та витрат,
які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, а також за умовою передачі покупцеві всіх суттєвих
ризиків та винагород, пов'язаних з власністю на послугу. При цьому за Товариством не залишається ані
подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний
контроль за проданими послугами.
У випадку невизначеності щодо ймовірності отримання Товариством економічних вигід від здійснення
операції, коли невизначеність виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою
безнадійної заборгованості або сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала існувати, така сумі
визнається як витрати, а не як коригування первісно визнаної суми доходу.
Доходи Товариства залежно від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності:
-дохід від звичайних видів діяльності (виручка від продажу продукції, товарів в та послуг);
- інші фінансові доходи.
Визнання витрат. Витрати у Звіті про сукупний дохід визнаються на основі прямого взаємозв'язку між
понесеними витратами і надходженнями за відповідними статтями доходу, (принцип відповідності). За
відсутності такого взаємозв'язку витрати відносяться на фінансовий результат того періоду, коли вони були
понесені незалежно від дати здійснення платежів (принцип нарахування) Витрати визнаються в
бухгалтерському обліку, якщо в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигід
підприємства, або наявний на балансі актив припиняє відповідати визнанню активів.
За функціональним призначенням витрати підприємства поділяються на:
- ті, що включаються у виробничу собівартість товарів, робіт, послуг;
- загальні та адміністративні витрати;
- витрати на збут (комерційні витрати);
- інші операційні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими
коштами, прибутки/збитки від виникнення фінансових інструментів, прибутки/збитки від курсової різниці за
позиковими коштами, процентні витрати за зобов'язаннями з пенсійного забезпечення, знецінення
інвестицій для подальшого продажу та страхування наданих у забезпечення основних засобів.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням методу
ефективної процентної ставки.
Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань, з подальшим включенням до звіту про
фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування юридично

визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або
реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Податки на прибуток. У цій фінансовій інформації податки на прибуток показані відповідно до вимог
законодавства України, які введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають
поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про прибутки та збитки, якщо
тільки вони стосуються операцій, які відображені у цьому самому або іншому періоді і інших сукупних
доходах.
Поточний податок - це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Інші
податки, за винятком податку на прибуток обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та
їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому
визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому
визнанні активу або зобов'язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у
результаті операції, яка не є об'єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію
або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді,
коли - сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені
податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання
оподатковуваного прибутку відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Умовні зобов'язання. Розкриття інформації щодо таких зобов'язань надається, за винятком випадків, коли
вибуття ресурсів для виконання таких зобов'язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті
про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов'язаних з
ними економічних вигід є імовірним.
6. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики
Компанія веде облік та відображає угоди, а також інші події не лише відповідно до їх юридичної форми, але
й згідно до їх економічного змісту. Таким чином, зміст операцій або інших подій, у тому числі зафіксованих
у фінансовій звітності не завжди в точності відповідає їх юридичній формі. Підготовка фінансової звітності
вимагає від керівництва Компанії виконати певні оцінки та судження, котрі впливають на відображені у
звітності значення активів і зобов’язань, а також на розкриття інформації про потенційні активи і
зобов’язання на дату складання звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок.
Оцінки періодично переглядаються і в разі потреби коригувань такі коригування відбиваються у складі
прибутків і збитків того періоду, коли про них стає відомо.
Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій інформації.
Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Крім вказаних оцінок керівництво Товариства також використовує певні професійні судження при
застосуванні принципів облікової політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій
інформації та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Знецінення дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність погашення дебіторської
заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу за окремими
клієнтами. МСБО вимагає робити оцінку збитку від знецінення, який розраховується як різниця між
балансовою вартістю дебіторської заборгованості та приведеною вартістю майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за ефективною процентною ставкою по дебіторській заборгованості. При проведенні оцінки
майбутніх грошових потоків до уваги беруться такі фактори, як аналіз дебіторської заборгованості за
основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості за строками, їх зіставлення зі строками
кредитування клієнтів, фінансовий стан клієнтів та погашення ними заборгованості у минулому.
Враховуючи поточне економічне середовище для оцінки очікуваної дати платежів, ставки дисконтування та
ймовірності стягнення пені, необхідні значні професійні судження. Якби фактично повернуті суми були

меншими, ніж за оцінками керівництва, Товариство було б змушене облікувати додаткові витрати на
знецінення.
Залишкові строки експлуатації основних засобів. Оцінка строків експлуатації об'єктів основних засобів
вимагає застосування професійних суджень з урахуванням строків експлуатації подібних активів у
минулому. Товариство одержує майбутні економічні вигоди від активів переважно у результаті їх
використання. Однак такі чинники, як технічний та економічний знос та старіння часто призводять до
скорочення економічних вигід від активів. Керівництво оцінює залишкові строки експлуатації відповідно до
поточного технічного стану активів та оціночного періоду, протягом якого Товариство, як очікується,
отримає вигоди від їх використання. При цьому враховуються такі основні чинники:
(а) передбачуване використання активів;
(б) прогнозний знос залежно від експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування;
(в) технічний або економічний знос внаслідок зміни ринкових умов.
Керівництво збільшує суму амортизаційних відрахувань, якщо строки експлуатації активів є меншими за
попередньо оцінені.
7. Залишки та операції з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під
спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи
операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між
пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Далі наведено перелік пов'язаних осіб, стан розрахунків на дату фінансової звітності та операції за рік що
закінчився 2015. Показники наведено у тис. грн.
•
ТОВ «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР». Характер - відносини контролю.
Отримана поворотна фінансова допомога у сумі 25 тис. грн. строком до 31.12.2016р. Погашень фінансової
допомоги у 2015р. не відбувалось. Кредиторська заборгованість перед ТОВ «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ
ЦЕНТР» станом на 31.12.2015р. складає 25 тис. грн.
Долженко Майя Григорівна. Характер - відносини контролю.
Отримана поворотна фінансова допомога у сумі 28 тис. грн.. строком до 31.12.2015р.
поворотна фінансова допомога погашена на протязі 2015р..
Отримана безповоротна фінансова допомога у сумі 34 тис. грн.
Кредиторської заборгованності перед Долженко Майєю Григорівною на 31.12.2015р. немає

Кредиторська заборгованість:
Поворотна фінансова допомога

31.12.2015 р. тис.грн.
0

01.01.2015 р., тис.грн.
11

Ключовий управлінський персонал Товариства представлений 1 особою: Директором Товариства. У 2015
році вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена до складу адміністративних
витрат. Товариство не має довгострокових компенсаційних або преміальних програм.

8. Основні засоби, Нематеріальні активи
Основні засоби. Первісна вартість основних засобів оцінюється виходячи з фактичних витрат на її
придбання, які включають покупну ціну, у тому числі податки, що не відшкодовуються, і будь-які витрати
безпосередньо пов'язані з приведенням активу в робочий стан і місця для його використання.
Найменування основного засобу
РРО МІНІ-ФП54.01Е
РРО МІНІ-ФП54.01Е
Всього

Первісна вартість, тис. грн.
станом на 31.12.2015 р.
8
7
15

Амортизація. Амортизація об'єктів основних фондів, нараховується з використанням прямолінійного
методу протягом залишкового строку корисної експлуатації об'єкта основних засобів.
Найменування основного засобу

Сума амортизації, тис. грн..
станом на 31.12.2015 р.
0
0

РРО МІНІ-ФП54.01Е
Всього

До нематеріальних активів Товариство відносить безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків, видану НБУ за №24 від 29.12.2014р.
Протягом 2015 року Товариство не передавало ніяких нематеріальних активів чи основних засобів у заставу
для забезпечення зобов'язань.
9. Фінансові інструменти
Товариство володіє часткою у розмірі 100% в статутному фонді ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ», що дорівнює
10000 тис. грн. У 2015р. Товариство працювало без збитків. Корпоративні права були придбані з метою
продажу. Фінансові активи відображаються за номінальною вартістю у сумі фактичних витрат на
придбання.
10. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість включає суми гарантованих платежів за оренду приміщення
Найменування контрагента
Будметал, ПАТ
Гросленд ТОВ
Копилова Юліана Василівна
Всього

Сума, тис.грн.. станом
на 31.12.2015 р.
1
12
1
14

11. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 1 січня 2015 року та 31 грудня 2015 року грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою
залишки в гривнях. Кошти на банківських рахунках не є предметом застави.
12. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року власний капітал підприємства становить 9986 тис. грн.
Складовими власного капіталу є зареєстрований капітал у розмірі 10000 тис. грн. та непокритий збиток у
розмірі - 14 тис. грн.
Учасниками Товариства є ТОВ «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» (99,99%) та Долженко Майя Григорівна
(0,01%)
13. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Показник
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги , тис.
грн.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом,
тис. грн.
Кредиторська заборгованість з оплати праці, тис. Грн.
Інші поточні зобов’язання, тис. грн.
Всього поточна кредиторська заборгованість

31 грудня 2015 р.
2

1 січня 2015 р.
2

1
6
35
78
87

37

Уся кредиторська заборгованість відображена у тисячах гривень, кредиторська заборгованість в іноземній
валюті відсутня. Балансова вартість кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
кредиторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості.
14. Резерв за поточними зобов’язаннями
Сума резерву відображає найкращу розрахункову оцінку звітного періоду для врегулювання існуючого
зобов'язання.

Станом на дату балансу Товариство не має зобов'язань перед працівниками за гарантіями КЗпП щодо
обов'язкових виплат у зв'язку з припиненням трудової діяльності. Товариство не має програм додаткових
виплат після припинення трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які б
потребували додаткових нарахувань.
Резерв на забезпечення наступних витрат станом на дату складання звітності відсутній.
15. Виручка
Основним видом діяльності Товариства є переказ коштів. За 2015 рік чистий дохід від реалізації послуг за
основною діяльністю складає 1 тис. грн..
16. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення
зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення
власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про
фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня
завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і
загального обсягу послуг, які мають бути надані.
Сукупний дохід у 2015 р. становить 2 тис. грн.
Інші операційні доходи становлять 34 тис. грн., які сформовані за рахунок безповоротної допомоги,
отриманої Товариством на протязі 2015 року.
Інші доходи становлять 5 тис. грн., які сформовані за рахунок переоцінки вартості фінансових
інвестицій в 2015 році.
Операційні витрати у 2015 р. становить 38 тис. грн.
Витрати на оплату праці у 2015 р.. становлять 14 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи у 2015 р. становлять 4 тис. грн..
Амортизація у 2015р. становить 3 тис. грн.
Інші операційні витрати у 2015 р. становлять 17 тис. грн.
Матеріальні затрати у 2015 р. відсутні.
17. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з
яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат
грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності Товариства.
17.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу від надання
фінансових послуг.
За підсумками 2015 р. рух коштів у результаті операційної діяльності становить
-38 тис. грн. (видатки).
Інші надходження від операційної діяльності за 2015 р. становлять 64 тис. грн. та скаладаються з
грошових сум, прийнятих для подальшого переказу.
Інші витрачання операційної діяльності за 2015 р. становлять 60 тис. грн. - перерахування грошових
коштів, отриманих для подальшого переказу, кінцевим отримувачам.

17.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних
інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми
(інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.
Сукупні витрати від інвестиційної діяльності у 2015 р. склали 15 тис. грн., понесені на придбання
необоротних активів.
Надходження від реалізації фінансових інвестицій склали 49 тис. грн.
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності протягом 2015 року склав
34 тис. грн. (надходження).

17.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними
паперами та інші
Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2015 р. складають 62 тис. грн. - отримана фінансова
допомога.
Погашення позик - 38 тис. грн.
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за 2015 дорівнює 24 тис. грн. (надходження).
Чистий рух коштів за звітний період дорівнює 24 тис. грн.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.2015 р. складає 20 тис.грн..

18. Звіт про власний капітал
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до
капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості
безперервно діючого підприємства. Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким
здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
Товариством
для
забезпечення
діяльності
сформовано
статутний
капітал
в
сумі
10 000 тис. грн.
Сума непокритого збитку станом на 31.12.2015 р. дорівнює 14 тис. грн..
Загальна
сума
власного
капіталу
Товариства
становить
на
31.12.2015
р.
9 986 тис. грн.
19. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за 2015 рік складають 0,5 тис. грн.
20. Умовні та інші зобов’язання
Судові процедури. Станом на 31 грудня 2015р. Товариство не виступає учасником судових процесів, у
умовні активи та зобов’язання не визнавалися.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється.
Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Керівництво вважає, що тлумачення є доречним та
обґрунтованим.
Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій та діяльності Товариства
можуть відрізнятися від тлумачення керівництва. Податкові органи України можуть займати більш
агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи
досить складний підхід. Це передбачає дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про
ухилення від оподаткування шляхом комерційних підстав операцій, а не лише їх юридичної форми. Ці
фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень
у
відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових
перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувались, можуть

бути оскаржені у майбутньому. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві, суми податків,
штрафів та пені.
Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування, ставати пеню та інші податкові
зобов’язання протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обставин перевірка
може стосуватися довших періодів.
Гарантії. Станом на 01 січня 2015 року та 31 грудня 2015 року Товариство не надавало ніяких гарантій
стосовно боргових зобов'язань третіх осіб.
21. Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного,
ринкового, валютного ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також операційних та юридичних
ризику Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного
функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона
фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе
зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та
інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, показана нижче за категоріями
фінансових активів:
Показник
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн..
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість (Примітка 10)

31 грудня 2015р.
0
0

1 січня 2015 р.
20
0

Керівництво аналізує непогашену дебіторську заборгованість за строками погашення та у подальшому
контролює прострочені залишки.
Ринковий ризик. Товариство наражається на ринкові ризики, які виникають у зв'язку з відкритими
позиціями процентних активів і зобов'язань, які великою мірою залежать від загальних та конкретних
ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Товариством,
дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню
збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ризикових змін.
Валютний ризик. Товариство не має значного валютного ризику.
Ризик процентної ставки. Товариство не має розробленої політики та процедур з управління ризиком
процентної ставки, оскільки керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Товариства. Станом на
31 грудня та 01 січня 2015 року Товариство не має процентних зобов'язань.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при
виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов’язаннями. Керівництво здійснює моніторинг
помісячних прогнозів грошових потоків Товариства.
22. Управління капіталом
Мета Товариства при управлінні капіталом полягає у забезпеченні його подальшого функціонування як
безперервно діючого підприємства щоб приносити прибуток учасникам та вигоди іншим зацікавленим
сторонам. Наразі Товариство не має офіційної політики з управління капіталом, оскільки керівництво
оцінює стратегію стосовно управління капіталом.
23. Події після закінчення звітного періоду
Після закінчення звітного періоду до часу опублікування фінансової інформації у фінансово -господарській
діяльності Товариства не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум,
визнаних у фінансовій звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 10.
24. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції» не проводилася.

25. Справедлива вартість
Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при
здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного
продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента,
що котирується на ринку.
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів розраховувалася Товариством виходячи з
наявної ринкової інформації (якщо така існує) та відповідних методології оцінки. Однак, для інтерпретації
ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні суб'єктивні судження.
Незважаючи на те, що керівництво Товариства використало наявну ринкову інформацію для визначення
справедливої вартості фінансових інструментів, ці ринкові дані можуть не відображати вартість, яка могла б
бути отримана за існуючих обставин.
31 грудня 2015 р. справедлива вартість поточної дебіторської заборгованості визначається, як номінальна
сума заборгованості на дату балансу.
26. Стандарти та тлумачення, які були оприлюднені але не є чинними на 31.12.2015р.
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» застосовується до першої річної
фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб'єктам
господарювання, які вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнання сум, які відносяться до
тарифного регулювання, у відповідності до попередніх загальноприйнятих положень бухгалтерського
обліку, в звітності за МСФЗ. Однак, з метою покращення порівнянності фінансової звітності таких суб'єктів
господарювання із звітністю, яку готують суб'єкти господарювання, які вже застосовують МСФЗ і не
визнають подібні суми, даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслідків тарифного
регулювання окремо від інших статей.

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової
звітності за період, що починається з або після 1 січня 2017 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну
модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з
клієнтами. П'ять кроків до моделі:
ідентифікувати договір з клієнтом;
ідентифікувати виконання зобов'язань за договором;
визначити ціну операції;
розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором;
визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця.
В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню завершеності
робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; невідшкодовувані авансові
платежі; договори зворотної покупки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів;
приймання клієнтом; розкриття інформації про компоненти виручки.

Зміни до стандартів, що були випущ ені та набудуть чинності з 1 січня 2015
року і пізніше.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про
частки участі в інших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» вступають в
силу для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки стосуються наступного:
звільнення від підготовки консолідованої фінансової звітності можливо для материнської
компанії, яка є дочірньою для інвестиційної компанії, навіть якщо компанія оцінює інвестиції у всі свої
дочірні компанії за справедливою вартістю;
фінансовий результат від надання послуг, які відносяться до інвестиційної діяльності, не
повинен консолідуватися, якщо сама дочірня компанія є інвестиційною;
при застосуванні методу участі в капіталі до асоційованого чи спільного підприємства
неінвестиційна компанія-інвестор може зберегти оцінки за справедливою вартістю, які застосовуються
асоційованим чи спільним підприємством до їх часток в дочірніх компаніях;
вимагається розкриття додаткової інформації про те, чому суб'єкт господарювання
вважається інвестиційною компанією, деталі неконсолідованих дочірніх компаній, характер відносин і
певних угод між інвестиційною компанії та її дочірніми компаніями.
Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» вступають в силу для річних періодів, що починаються
з або після 1 січня 2016 року. Поправки вимагають від набувача частки участі у спільній операції, в якій
діяльність являє собою бізнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»):
застосовувати для всіх об'єднаних компаній принципи бухгалтерського обліку, визначені в
МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які суперечать вимогам МСФЗ 11;

-

розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ 3 та іншими МСФЗ щодо об'єднання

бізнесу.
Поправки застосовуються як для первісного придбання частки у спільній операції, так і для
придбання додаткової частки участі у спільній операції (в останньому випадку попереднє володіння
частками не переоцінюються).
Поправки до МСБО16 «Основні засоби» і МСБО 38 «Нематеріальні активи» застосовуються для
річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці зміни:
пояснюють, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах, отриманих від
діяльності, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобів;
пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизації, який
базується на доходах, отриманих від діяльності, яка включає в себе використання нематеріального активу, є
неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених випадках, коли нематеріальний актив
виражається як показник виручки, або коли буде доведено, що доходи і споживання економічних вигод від
нематеріального активу мають високу кореляцію;
додаються правила, що майбутнє очікуване зниження відпускної ціни товару, виробленого з
використанням активу, може вказувати на очікуване технологічне або комерційне старіння активу, яке, у
свою чергу, може відображати зменшення майбутніх економічних вигід, утілених в активі.
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське господарство» застосовуються для
річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці поправки:
включають плодоносні рослини сферу керівництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи
таким активам обліковуватися як основні засоби;
вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, які використовуються у
виробництві та постачанні сільськогосподарської продукції, як очікується, більш ніж один період;
уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО
41.
Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» застосовуються для річних періодів, що
починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни дозволяють в окремій фінансовій звітності додатково
відображати інвестиції в дочірні компанії, спільні підприємства та асоційовані компанії за методом участі в
капіталі.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
та спільні підприємства» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року.
Зміни уточнюють процедури продажу або передавання активів інвестора наступним чином:
вимагається повне визнання в фінансовій звітності інвестора доходів і витрат, що
виникають від продажу або передавання активів, які складають бізнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання
бізнесу»)»
вимагається часткове визнання прибутків та збитків, коли активи не являють собою бізнес.
Ці вимоги застосовуються незалежно від форми правочину.
Поправки до МСБО 1 застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016
року. Зміни стосуються наступного:
роз'яснюється, що інформація не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом
надання несуттєвої інформації; міркування щодо суттєвості стосуються всіх частин фінансової звітності, і
навіть коли стандарт вимагає спеціального розкриття інформації, міркування щодо суттєвості
застосовується;
роз'яснюється, що частка іншого сукупного доходу від інвестицій в асоційовані компанії та
спільні підприємства повинна бути представлена в сукупності, як єдина позиція;
наведені додаткові приклади можливих способів розподілу приміток.
Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів залежатимуть від
активів і зобов’язань, що матиме компанія на дату їх застосування, тому визначити їх майбутній вплив в
кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво компанії оцінює можливий майбутній вплив від
застосування нових (оновлених) стандартів, тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику в
майбутньому, на необхідність перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої
вартості, та на класифікацію і оцінку фінансових активів та зобов’язань компанії.

Зміни до стандартів, що набули чинності та застосовуються до фінансової
звіт ност і за 2015 рік.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» замінює собою МСФЗ 9 (2009), але ця версія
залишається доступною для застосування, якщо відповідною датою первісного застосування є дата до 1
лютого 2015 року. Обов’язкової дати набрання чинності стандартом немає. У відповідності до МСФЗ 9,
існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної
категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління
фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною
сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою
вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін в справедливій

вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «призначений
для торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі», то зміни справедливої
вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі похідні
інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку.
МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної
якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін
кредитної якості, в залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від зменшення
корисності або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збільшенні кредитного
ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії
кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка
розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здійснює діяльність з
управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Стандарт знімає дату
обов'язкового застосування МСФЗ 9 (2013), МСФЗ 9 (2010) та МСФЗ 9 (2009), залишивши дату набрання
чинності відкритою.
Компанія застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2015 рік.
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