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БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року
	 Форма	1

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2014 рік
	 Форма	4

Актив Код рядка
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду
1 2 3 4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 36 11
первісна вартість 1001 81 81
накопичена амортизація 1002 45 70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби 1010 1 31
первісна вартість 1011 2 35
знос 1012 1 4
Інвестиційна нерухомість 1015 -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 -
Довгострокові біологічні активи 1020 -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 -
накопичення амортизації довгострокових біологічних активів 1022 -
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10 947
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 10 984 42
II. Оборотні активи 
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130
за виданими авансами
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованніість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 124 230
Дебіторська заборгованніість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 210 21 849
Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 306
Готівка 1166 -
Рахунки в банках 1167 9 306
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 -
у тому числі в: 1181
резервах довгострокових забов'язань 1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 343 22 386
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 11 327 22 428

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11000 20 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -   -  
Капітал у дооцінках 1405  -   -  
Додатковий капітал 1410  -   -  
Емісійний дохід 1411  -   -  
Накопичені курсові різниці 1412  -   -  
Резервний капітал 1415 5 7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 140 567
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 11 145 20 574
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
Відстрочені податкові зобов’язання 1500  -   -  
Пенсійні забов'язання 1505  -   -  
Довгострокові кредити банків 1510  -   -  
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  
Довгострокові забезпечення 1520  -   -  
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -   -  
Цільове фінансування 1525  -   -  
Благодійна допомога 1526  -   -  
Страхові резерви 1530  -   -  
у тому числі: 1531 - -
резерв довгострокових зобов’язань 1531  -   -  
резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -   -  
резерв незароблених премій 1533  -   -  
інші страхові резерви 1534  -   -  
інвестиційні контаркти 1535  -   -  
призовий фонд 1540  -   -  
резерв на виплату джек-поту 1545  -   -  
Усього за розділом II 1595  -  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
Короткострокові кредити банків 1600  -   -  
Векселі видані 1605  -   -  
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610  -  - 
довгостроковими зобов’язаннями 
товари, роботи, послуги 1615  -  - 
розрахунками з бюджетом 1620 21 414
у тому числі з податку на прибуток 1621 11 96
розрахунками зі страхування 1625 10 10
розрахунками з оплати праці 1630 41 1 389
Поточна кредиторська заборгованність за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованність за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованність із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованність за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 110 41
Усього за розділом IІІ 1695 182 1 854
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 11 327 22 428

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття

Код 
рядка

За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 997 2 131
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: 
прибуток 2090 3 997 2 131
збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інщих страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів сільскогосподарської 
продукції 2122

Адміністративні витрати 2130 (3 589) (1 711)
Витрати на збут 2150 (1 780) (1 505)
Інші операційні витрати 2180 (233) (187)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартстю 2181

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільскогосподарської продукції 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190
збиток 2195 (1 603) (1 272)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 2 129 1 336
Інші доходи 2240
Доходи від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 526 64
збиток 2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (97) (12)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 429 52
збиток 2355

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  - 
Накопичені курсові різниці 2410  -  - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  -  - 
Інший сукупний дохід 2445  -  - 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  - 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  - 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 429 52

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 21 16
Витрати на оплату праці 2505 3 255 1 298
Відрахування на соціальні заходи 2510 112 70
Амортизація 2515 28 150
Інші операційні витрати 2520 2 186 1 869
Разом 2550 5 602 3 403

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 
за 2014 рік

	 Форма	3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік  

Форма	2

Стаття Код
За звітний  

період
За аналогічний період 

попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3 998 2 131
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків зазалишками коштів на поточних 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 6 969 2 067
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (50) (1)
Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1 314) (1 038)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (123) (67)
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (311) (238)
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (12) (5)
Витрачення на оплату зобов'язань з іншіх податків і зборів 3118 (299) (233)
Витрачення на оплату авансів 3135 - (1 513)
Витрачення на оплату повернення авансів 3140 (1 986)
Витрачення на оплату цільових внесків 3145
Витрачення на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
Витрачення фінансових установ на надання позик 3155 (17 958) (2 596)
Інші витрачання 3190 (24) (10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -10 799 -1 265
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 3215 2 129 1 336
відсотків
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260 (33) (11)
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3280

Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 096 1 325
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 9 000
Отримання позик 3305
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:   
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350 52
Сплату дивідендів 3355
Витрачення на сплату відсотків 3360
Витрачення на сплату заборгованності х фінансової оренди 3365
Витрачення на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачення на виплати некотрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 9 000 -52
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 297 8
Залишок коштів на початок року 3405 9 1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 306 9

Стаття Код рядка Зареєстро- 
ваний капітал

Капітал у дооцін- 
ках

Додатко- 
вий капітал

Резерв- 
ний капітал

Нерозпо- 
ділений прибуток (непокри- 

тий збиток)

Неопла- 
чений капітал

Вилу- 
чений капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 11000 – – 5 140 – – 11145
Коригування: Зміна облікової політики 4005 – – – – – – – –
Виправлення помилок 4010 – – – – – – – –
Інші зміни 4090 – – – – – – – –
Скоригований залишок на початок року 4095 11000 – – 5 140 – – 11145
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 – – – – 429 – – 429
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 – – – – – – – –
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 – – – – – – – –
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 – – – – – – – –
Накопичені курсові різниці 4113 – – – – – – – –
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 – – – – – – – –

Інший сукупний дохід 4116 – – – – – – – –
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 – – – – – – – –
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 – – – – – – – –
Відрахування до резервного капіталу 4210 – – – 2 ( 2 ) – – –
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно 
до законодавства 4215 – – – – – – – –

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 – – – – – – – –

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 – – – – – – – –
Внески учасників: – – – – – – – –
Внески до капіталу 4240 9 000 – – – – (9 000) – –
Погашення заборгованості з капіталу 4245 – – – – – 9 000 – 9 000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 – – – – – – – –
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 – – – – – – – –
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 – – – – – – – –
Вилучення частки в капіталі 4275 – – – – – – – –
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 – – – – – – – –
Інші зміни в капіталі 4290 – – – – – – – –
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в до-
чірньому підприємстві 4291 – – – – – – – –

Разом змін у капіталі 4295 9 000 – – 2 427 – – 9 429
Залишок на кінець року 4300 20000 – – 7 567 – – 20 574
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З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством  
 обмеження права власності (261) ____________ 
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ____________
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,  
 реконструкція тощо) (263) ____(15)_____ 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) _____42_____ 
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) ____________ 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ____________ 
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) ____________ 
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ____________ 
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____________ 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ____________ 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ____________

II. Основні засоби

Групи основних засобів
Код  

рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка )

Вибуло за рік Нараховано 
амор- 
тизації 
за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
У тому числі

первісна 
(переоцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоціненої)  

вартості
зносу

первісна 
(переоцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоціненої) 

вартості
зносу

первісна 
(переоцінена) 

вартість
знос

Одержані за фінансовою орендою Передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130 - - 33 - - - - 2 - - - 33 2
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2 1 - - - - - 1 - - - 2 2
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 - - - - - - - - - - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 2 1 33 - - - - 3 - - - 35 4

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2014 рік
Форма	5

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок року На-
дійшло 
за рік

Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік
На-

раховано 
амортиза-
ції за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) 
вартість

накопичена 
амортизація

первісної (переоціненої) 
вартості

накопиченої 
амортизації

первісна (переоцінена) 
вартість

накопичена 
амортизація

первісної (переоціненої) 
вартості

накопиченої 
амортизації

первісна (переоцінена) 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070 81 45 - - - - 25 - 81 70
Разом 080 81 45 - - - - 25 - 81 70
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____________
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____________
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____________

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____________
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження  
 права власності (085) _____________

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

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 33
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 33

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка За рік
На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350

      дочірні підприємства 360
      спільну діяльність 370

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 340 графа 3
                               капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ___________
                               фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  ___________

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

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати  
Операційна оренда активів 440

Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490 2 233
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:  
асоційовані підприємства 500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати  
Дивіденди 530 X

Проценти 540 X
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 2129 -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року
у т. ч. за строками непогашення

до  
12 місяців

від 12 до  
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 940 1 1 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 21849 - - 21849

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 980  

XІ. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  
Заборгованість на кінець звітного року:  
   валова замовників 1120  
   валова замовникам 1130  
   з авансів отриманих 1140  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160  

XІІ. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 97
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230
     на кінець звітного року 1235
Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240 97
     у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 97
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
     у тому числі: поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 28
Використано за рік - усього 1310
у тому числі на: будівництво об’єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за 
звітний рік Викорис-

тано  
у звітному 

році

Сторновано 
невикорис-
тану суму 
у звітному 

році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 

іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Залишок 
на кінець 

рокунараховано 
(створено) 

додаткові 
відраху-

вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 710

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення 720

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов'язань 730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів

750

 Страхові резерви 760

Частка перестраховиків у страхових 
резервах 770

Резерв сумнівних боргів 775

Разом 780

VIII. Запаси

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації* уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)______________ 
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних  
 біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок  
 надзвичайних подій (1432) ______________

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені  
  законодавством обмеження права власності (1433) ______________

XІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року
Надійшло 

за рік

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Вигоди від 
відновлення 

корисності

Залишок на кінець року Залишок 
на початок 

року
Надійшло 

за рік
Зміни 

вартості 
за рік

Вибуло 
за рік

Залишок на 
кінець рокупервісна вартість накопичена 

амортизація
первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи – усього в 
тому числі: 1410                

робоча худоба 1411                
продуктивна худоба 1412                
багаторічні насадження 1413                

1414                
інші довгострокові біологічні активи 1415                

Поточні біологічні активи – усього в тому числі: 1420  Х Х Х Х     

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421  Х Х Х Х     

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім 
тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422  Х Х Х Х     

1423  Х Х Х Х     

інші поточні  біологічні активи 1424  Х Х Х Х     

Разом 1430

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

Найменування показника Код 
рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов’язані з біологічними 

перетвореннями
Результат від 

первісного визнання Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат (прибуток+, збиток – ) від

дохід витрати реалізації первісного визнаня та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500  ( )  ( )   ( )   
у тому числі:          
зернові і зернобобові 1510  ( )  ( )   ( )   
з них, пшениця 1511  ( )  ( )   ( )   
соя 1512  ( )  ( )   ( )   
соняшник 1513  ( )  ( )   ( )   
ріпак 1514   ( )   ( )    ( )   
цукрові буряки (фабричні) 1515   ( )   ( )    ( )   
картопля 1516   ( )   ( )    ( )   
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517   ( )   ( )    ( )   
інша продукція рослинництва 1518   ( )   ( )    ( )   
додаткові біологічні активи рослинництва 1519   ( )   ( )    ( )   
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520   ( )   ( )    ( )   
у тому числі:          
приріст живої маси - усього 1530  ( )  ( )   ( )   
з нього, великої рогатої худоби 1531  ( )  ( )   ( )   
свиней 1532  ( )  ( )   ( )   
молоко 1533  ( )  ( )   ( )   
вовна 1534   ( )   ( )    ( )   
яйця 1535   ( )   ( )    ( )   
інша продукція тваринництва 1536   ( )   ( )    ( )   
додаткові біологічні активи тваринництва 1537   ( )   ( )    ( )   
продукція рибництва 1538   ( )   ( )    ( )   

1539   ( )   ( )    ( )   
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом 1540  ( )  ( )  ( )

З рядка 070 гр. 4 Балансу                Грошові кошти, використання яких обмежено                                             (691) _____________

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса  640 
Поточний рахунок у банку  650 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  306
Грошові кошти в дорозі  670  -
Еквіваленти грошових коштів  680  -
Разом  690  306
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»

Примітки до фінансової звітності 
1. Основні відомості про Товариство 
ТОВ «ФК ПРАЙМ» зареєстровано Дніпровською районною у м. Києві державною адміні-

страцією 10.08.2010 р, номер свідоцтва про державну реєстрацію № 1 067 107 0000 015600.
Середньооблікова численність штатних працівників – 4
Сумісники – 3
Місто здійснення діяльності – 02105, м. Київ, пр-т Возз’єднання, будинок 6.
Характер операцій, що здійснює ТОВ «ФК ПРАЙМ» (надалі – Товариство) - проваджен-

ня діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва, що є виключним видом діяльності ТОВ «ФК ПРАЙМ» . 

Довідка відділу статистики: реєстраційний номер ГУС 6044 від 19 грудня 2014 р. - осно-
вний вид діяльності – 64.99 надання інших фінансових послуг.

Наявність ліцензій та свідоцтв :
- Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг серії АВ № 548130 

від 13.12.2010 р. на діяльність із залучення коштів установників управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, строк дії: 
16.12.2010 р. – 16.12.2015 р., рішення про видачу ліцензії № 3561 Л/У від 13.10.2010 р.;

- Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг реєстрацію фі-
нансової установи серії ФК № 262, реєстраційний № 13102552, з кодом фінансової устано-
ви 13, яке видане згідно розпорядження № 875 від 18.11.2010 р. 

- Дозвіл Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на право здійснення 
емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю № 13 від 27.06 2011 р.

Учасники Товариства: 
Згідно Статуту, учасником ТОВ «ФК ПРАЙМ» є фізична особа – Бурківська Валентина 

Лаврентіївна
Частка Учасника в Статутному капіталі Компанії складає 100%, або 20 000 000,00 грн. 

Фактично статутний капітал Компанії був сформований та сплачений в повному обсязі.
Стратегічна мета: 
Основною метою Товариства, визначеною його учасниками, є одержання прибутку 

шляхом надання повного спектру фінансових послуг, включаючи, без обмеження, фінан-
сові операції, які пов’язані зі здійсненням комерційної, інвестиційної та будь-якої іншої 
діяльності, яка може бути дозволеною для фінансових установ згідно з чинними законо-
давством України.

Істотна участь в Товаристві: Станом на 31 грудня 2014 року Статутний капітал ТОВ «ФК 
ПРАЙМ» становить 20 000 тис. грн. з істотною участю в ньому фізичної особи (Бурківської 
Валентини Лаврентіївни) з часткою 20 000 тис. грн., що становить 100% статутного капіталу.

Наявність Фондів фінансування будівництва станом на 31.12.2014 р: 
1. Фонд фінансування будівництва виду А «Англійський квартал», що функціонує на під-

ставі Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Англійський квартал» № 1/2011, 
затверджених Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 1 від 25.01.2011 р.

2. Фонд фінансування будівництва виду А «Академічний», що функціонує на підставі 
Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Академічний» №1/2011, затверджених 
Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 3 від 09.06.2011 р.

3. Фонд фінансування будівництва виду А «Парковий», що функціонує на підставі Пра-
вил Фонду фінансування будівництва виду А «Парковий» № 1/2012, затверджених Нака-
зом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 1 від 10.05.2012 р.

4. Фонд фінансування будівництва виду А «Феофаніївський», що функціонує на підставі 
Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Феофаніївський» № 1/2013, затвердже-
них Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 2 від 30.08.2013 р.

5. Фонд фінансування будівництва виду А «Феофаніївський-2», що функціонує на під-
ставі Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Феофаніївський-2» № 1/2014, за-
тверджених Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 3 від 07.08.2014 р.

2. Основи подання фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандар-
тах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпре-

таціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ).
Фінансова звітність складена з урахуванням вимог Міжнародних стандартах фінансової 

звітності (МСФЗ), Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого на-
казом МФУ № 73 від 07.02.2013 р.

Товариство вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2013 рік, дата переходу 
на МСФЗ – 1 січня 2013 року. Остання фінансова звітність Товариства у відповідності до 
НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2012.

Ця фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку й бухгал-
терської звітності, ведення й складання яких здійснюється у відповідності з системою 
регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, шляхом 
внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхідних для відображення фінансо-
вого положення та результатів у відповідності з вимогами МСФЗ. 

Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане інше. Ця 
фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком 
окремих фінансових інструментів, врахованих за справедливою вартістю. Керівництво 
припускає, що балансова вартість всіх основних засобів приблизно порівнянна з їх спра-
ведливою вартістю.

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Товариство буде 
продовжувати нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому, що перед-
бачає відшкодування вартості активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. 
Коригування балансової вартості й класифікації статей активу з метою їх відображення за 
реально відшкодовуваній величині, яка була б необхідна в разі неможливості продовження 
нормальної діяльності Товариством або реалізації Товариством своїх активів в порядку, що 
не відповідає умовам нормальної господарської діяльності, в цій звітності не робилась.

Функціональна валюта 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 

Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється 
до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше.

Безперервність діяльності
Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяль-

ності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов’язань 
відбувається в ході її звичайної діяльності.

Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення 
Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва на кожну звітну 

дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають 
на суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також 
на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Однак невизначеність стосовно цих 
припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати у 
майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно 
яких робляться такі припущення та оцінки.

3. Основи облікової політики та складання звітності
1) Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових політик та облікових 

оцінок, чинних станом на 31 грудня 2014 р. Вони використовувались у всіх періодах, що 
представлені у фінансовій звітності, крім випадку, коли Товариство застосовувало певні 
правила і виключення до бухгалтерського обліку при переході на МСФЗ.

2) Товариство має один операційний сегмент - провадження діяльності із залучення 
коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва.

3) Дохід Товариства виникає від надання послуг, визнається по принципу нарахування. 
Дохід від основного виду діяльності, а саме, від діяльності фінансової компанії – Упра-
вителя нараховується згідно Правил ФФБ та визнається в момент перерахування коштів 
довірителів в управління. Відсотковий дохід обліковується за принципом нарахування.

4) Операційні витрати визнаються в прибутку чи в збитку в момент надання послуги чи 
на дату їх виникнення.

5) Всі нематеріальні активи відображаються в обліку за моделлю собівартості, згідно з 
якою витрати на придбання таких активів, амортизуються лінійним методом строком їх 
корисного використання. Залишкова вартість та термін їх корисного використання пере-
глядаються на кожну звітну дату. Крім того, вони підлягають тестуванню на знецінення.

Амортизація означає зменшення вартості та нараховується прямолінійним методом.

Якщо нематеріальний актив вибуває, прибуток або збиток від вибуття визначається як 
різниця між виручкою і балансовою вартістю активу і визнається у прибутку або збитку у 
складі інших доходів або інших витрат.

Застосовуються наступні терміни корисного використання для: 
 програмного забезпечення: 3-5 років. 
 інших нематеріальних активів (ліцензії) – відповідно до строку дії.
6) ІТ та інше обладнання (включаючи прилади і меблі) спочатку відображаються за вар-

тістю придбання або вартістю виробництва, включаючи будь-які витрати, безпосередньо 
пов'язані з доставкою активів та станом, необхідної для функціонування відповідно до 
намірів керівництва Товариства.

Обладнання, ІТ інше устаткування відображаються використовуючи модель собівартос-
ті, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом для списання вартості за вираху-
ванням розрахункової залишкової вартості ІТ та іншого обладнання. 

Застосовуються наступні терміни корисного використання для: 
 інших основних засобів: 5-6 років
 ІТ обладнання: 3-5 років
Оцінка залишкової вартості та оцінка строку корисного використання переглядається 

по мірі необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 
Прибутки або збитки від вибуття основних засобів визнаються як різниці між ліквіда-

ційною та балансовою вартістю активів і визнаються у прибутку або збитку в складі інших 
доходів або інших витрат.

9) До непохідних фінансових інструментів Товариство відносить дебіторську заборгова-
ність за надані послуги та іншу дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквівален-
ти, позики, а також кредиторську заборгованість за надані послуги та іншу кредиторська 
заборгованість.

Підприємство спочатку визнає позики та дебіторську заборгованість і депозити на дату 
їх видачі /виникнення/. Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи 
активи, визначені в категорію інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укла-
дення угоди, в результаті якої підприємство стає стороною за договором, який являє со-
бою фінансовий інструмент.

Подальша оцінка фінансових активів та фінансових зобов'язань описана нижче. 
Усі фінансові активи, підлягають розгляду на предмет знецінення принаймні на кожну 

звітну дату для визначення на наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового акти-
ву або групи фінансових активів. Різні критерії для визначення категорій застосовуються 
для кожної категорії фінансових активів, які описані нижче. 

Фінансові активи списуються з обліку, коли договірні права на грошові потоки від фі-
нансового активу закінчуються, або коли фінансовий актив і всі істотні ризики і вигоди 
передані. Фінансове зобов'язання припиняється в разі його виконання, скасування або 
закінчення терміну.

Всі доходи і витрати, що відносяться до фінансових активів, які визнаються у складі 
прибутку або збитку за період, представлені у фінансових витратах, фінансових доходах 
та інші фінансових показниках, за винятком знецінення дебіторської заборгованості, яка 
представлена в складі інших операційних витрат.

Позики та дебіторська заборгованість після первісного визнання оцінюються за 
 амортизованою вартістю з застосуванням методу ефективної відсоткової ставки. 

Дисконтування не використовується, коли ефект от дисконтування є несуттєвим.
 окремі дебітори вважаються предметом знецінення , коли вони є простроченими, 

або існують інші об’єктивні свідчення того, що певний агент збанкрутує.
 фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцін-

ки у прибутку або збитку.
10) Податкові витрати, що визнаються в складі прибутку або збитку, включають в себе 

суми поточного податку на прибуток. Поточні зобов’язання (або активи) з податку на 
прибуток включають також поточні претензії від податкових органів, що стосуються по-
точного та попередніх звітних періодів, що неоплачені станом на звітну дату. Розрахунок 
поточного податку здійснюється на підставі поточних ставок і податкових законів, що є 
прийнятими або вступили в силу на звітну дату. 

11) Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та на рахунках 
у банківських установах, депозити до запитання та короткострокові разом з іншими ви-
соколіквідними короткостроковими інвестиціями, що легко конвертуються в грошові 
кошти і які схильні до незначного ризику зміни вартості.

12) Статутний капітал являє собою номінальну вартість корпоративних прав. Інші скла-
дові капіталу включають в себе капітал у дооцінках (дооцінка основних засобів), суму 
сформованого резервного фонду (згідно установчих документів Товариства та вимог за-
конодавчих актів України) та суму нерозподіленого прибутку за поточний та попередній 
періоди. 

13) Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосову-
вати, коли вплив їх застосування несуттєвий. 

Згідно облікової політики Товариства мінімальний рівень суттєвості для врахуван-
ня господарських операцій становить 10% від валюти балансу. Рівень суттєвості на 
31.12.2014 дорівнює – 2243 тис. грн.

4. Застосування стандартів 
Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, 
якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрально-
го органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Листом від 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Міністерство фінансів України повідоми-
ло, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та їх 
тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.

При складанні фінансової звітності Компанія керується МСФЗ та роз’ясненнями Мі-
ністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-
5/607 та спільним листом Національного банку України, Міністерства фінансів України, 
Державної служби статистики України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-
06-5/30523/04/4-07/702, Інформаційним повідомленням щодо запровадження міжна-
родних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів) які 
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами, затверджених роз-
порядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 93 від 20.11.2012 р.

Примітка 5. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Рядок ДОХОДИ 2014 рік (тис. грн.) 2013 рік (тис. грн.)

1 Чистий доход (отримана від довірителів винагоро-
ди управителя) 3 997 2 131

2 Інші фінансові доходи (отримані відсотки за 
депозитом) 2 129 1 336

3 Інші операційні доходи 2 –
Усього доходів 6 128 3 467

Чистим фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток в сумі 
429 тис. грн. 

Рядок ВИТРАТИ 2014 рік (тис. грн.) 2013 рік (тис. грн.)
1.1 Матеріальні витрати (21) (16)
1.2 Витрати на оплату праці (3 255) (1 298)
1.3 Відрахування на соціальні заходи (112) (70)
1.4 Амортизація (28) (150)
1.5 Інші операційні витрати (2 186) (1 869)
1 Усього операційних витрат (5 602) (3 403)
2 Витрати з податку на прибуток (97) (12)

Разом витрат (5 699) (3 415)

Дані цієї примітки зазначаються у звіті «Звіт про фінансовий результат» (рядок 2350).

Примітка 6. ГРОШОВІ КОШТИ

Рядок Найменування статті Станом на 
31.12.2014, тис.грн

Станом на 
31.12.2013, тис.грн

1 Готівкові кошти в касі 0 0
2 Поточний рахунок у банку 306 9
3 Депозитний рахунок у банку 0 0

Дані цієї примітки зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1165).

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. «ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ» за 2014 рік  
Форма	6

I. Показники пріоритетних звітних _____________ сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
Найменування показника Код 

рядка
Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього

Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Доходи звітних сегментів:  
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів 010 3999 2131 3999 2131
з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям 011 3997 2131 3997 2131
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 2 2
Фінансові доходи звітних сегментів 020 2129 1336 2129 1336
з них: доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022 2129 1336 2129 1336
Інші доходи 030
 Усього доходів звітних сегментів 040 6128 3467 - - - - - - - - - - - - 6128 3467
Нерозподілені доходи 050 х х х х х х х х х х х х  -  -  -   - 
з них: доходи від операційної діяльності 051 х х х х х х х х х х х х  -  -  -   - 
фінансові доходи 052 х х х х х х х х х х х х  -  -  -   - 
надзвичайні доходи 060  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 070 6128 3467 - - - - - - - - - - - - 6128 3467
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 – р. 060) 080  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності 081  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям 082  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
іншим звітним сегментам 090 3589 1711 - - - - - - - - - - - - 3589 1711
Адміністративні витрати 100 1780 1505 - - - - - - - - - - - - 1780 1505
Витрати на збут 110 233 187 - - - - - - - - - - - - 233 187
Інші операційні витрати 120  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Фінансові витрати звітних сегментів 121  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 122  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 130  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Інші витрати 140 5602 3403 - - - - - - - - - - - - 5602 3403
Усього витрат звітних сегментів 150 x x х х х х х х х х х х 97 12 97 12
Нерозподілені витрати 151 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні 
сегменти 152 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
фінансові витрати 154 х х х х х х х х х х х х 97 12 97 12
надзвичайні витрати 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
податок на прибуток 170 5602 3403  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 97 12 5699 3415
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 180 526 64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 526 64
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 – р. 160) 190 526 64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -97 -12 429 52
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 – р. 140) 200 22428 11327  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22428 11327
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 – р. 170) 201 42 10984  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 42 10984
5. Активи звітних сегментів 202 22386 343  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22386 343
з них: 203  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 204  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 205  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 220 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 221 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
Нерозподілені активи 222 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
з них: 223 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 224 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 230 22428 11327  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22428 11327
 240 1854 182  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1854 182
Усього активів підприємства 241  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6. Зобов’язання звітних сегментів 242  - 52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 52
з них: 243 1854 182  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1854 182
 244  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 260 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 261 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
Нерозподілені зобов’язання 262 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
з них: 263 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 264 х х х х х х х х х х х х  -  -  -  - 
 Усього зобов’язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 1854 182  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1854 182
 7. Капітальні інвестиції 280 33 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33 11
8. Амортизація необоротних активів 290 28 150  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28 150

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

Найменування показника Код 
рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 3997 2131  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3997 2131
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 22428 11327  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22428 11327
Капітальні інвестиції 320 33 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33 11
 330  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 340  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

Найменування показника Код 
рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 3997 2131  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3997 2131
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 22428 11327  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22428 11327
Капітальні інвестиції 370 33 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33 11
 380  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 390  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ФІНАНСОВА	ЗВІТНІСТЬ:	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	ПРАЙМ»
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Примітка 7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Рядок Заборгованість за розрахунками: На 31.12.2014 р. На 31.12.2013 р.

1 за договорами позики 14 010 10 947
2 з іншими дебіторами 7 839 210
3 за нарахованими відсотками  230 124

Усього дебіторської заборгованості 22 079 11 281

Дані цієї примітки зазначаються в звіті «Баланс».

Примітка 8. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ та ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рядок Поточна кредиторська заборгованість за роз-
рахунками: 

На 31.12.2014 року 
(тис. грн.)

На 31.12.2013 року 
(тис. грн.)

1 з бюджетом 414 21
2 зі страхування 10 10
3 з оплати праці 1 389 41
4 Інші поточні зобов’язання 41 110

Усього поточних зобов’язань 1 854 182

Дані цієї примітки зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 1500 - 1690). 
Примітка 10. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Звіт грошових коштів за 2014 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-осно-
ві. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестицій-
ної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витра-
ти на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, 
відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність – це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі 
активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкла-
день, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в ре-
зультаті отримання та погашення позик.

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є позитивне 
значення грошових коштів в сумі – 9 000 тис. грн.

Примітка 11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВ'ЯЗАНИХ СТОРІН
Зв'язаними особами для Товариства: є її учасник, частка якого становить понад 10% 

у статутному капіталі Товариства; посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, 
що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє 
Товариство; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність То-
вариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають 
під контролем третьої особи.

Протягом звітного року управлінському персоналу Товариства нараховувалась і випла-
чувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації 
та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не 
здійснювались.

Протягом звітного року Товариство здійснювало операції з пов'язаними сторонами – 
надання позики учаснику.

Примітка 12. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО ТОВАРИСТВО ЗДІЙ-
СНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Бізнес середовище
У звітному році умови для фінансово - господарської діяльності були нестабільними. 

Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це 
негативно відображалося на очікуваннях економічних суб'єктів і зумовило підвищений 
попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової ак-
тивності бізнесу.

Основну частину своїх операцій Товариство здійснює на території України. Як наслідок, 
Товариство може бути підвернене ризикам, що характерні для економічних та фінансових 
ринків України, яким притаманні ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове 
законодавство продовжує розвиватись, тому характеризується наявністю різноманітних 
тлумачень і внесенням частих змін, що поряд з іншими законодавчими та податковими 
бар’єрами накладає додаткові складності на компанії, які здійснюють діяльність в Україні. 

Оподаткування 
Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими зміна-

ми законодавчих норм, офіційних роз’яснень та судових рішень, що допускає їх неодноз-
начне тлумачення різними податковими органами. Правильність нарахування податків 
у звітному періоді може бути перевірена протягом останніх трьох років. Останнім часом 
практика склалась така практика, що податкові органи займають більш жорстку позицію 
в частині інтерпретації та вимог дотримання податкового законодавства. Дані обставини 
можуть привести до того, що податкові ризики в України будуть набагато вищими, ніж в 
інших країнах. 

Керівництво Товариства, виходячи зі свого розуміння застосування українського зако-
нодавства, офіційних роз’яснень та судових рішень, вважає, що податкові зобов’язання 
відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих положень відповідними органами 
може бути іншою та, у разі якщо вони зможуть довести правомірність своєї позиції, це 
може значно вплинути на фінансову звітність. 

Примітка 13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій 

після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства 
відсутні.

В першому кварталі 2014 року підписані додаткові угоди до договорів про надання по-
зик про зміну строків їх погашення (у 2014 році)

Директор ТОВ «ФК ПРАЙМ» Копистира А.М.
Головний бухгалтер   Гайова Т.М.

Аудиторський висновок
(ЗВІТ незалежних аудиторів)

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»
за 2014 рік

Керівництву ТОВ «ФК ПРАЙМ»
1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження досто-

вірності, повноти та відповідності Міжнародним стандартам статей Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про 
рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітнос-
ті з додатками, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ ПРАЙМ» (далі по тексту – Компанія або ТОВ «ФК ПРАЙМ») за 2014 рік станом 
на 31.12.2014 року.

2. Аудит розпочатий 27.03.2015 р. та закінчений 10.04.2015 р.
3. Аудиторські послуги надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Ауди-

торська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців серії АД № 500084 від 18.02.2014 р., номер запису 1 068 120 
0000 025616, копія якої додається), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідо-
цтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з 
рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за №98, дія якого подовжена до 
04.11.2015р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.2010 р., Свідоцтва 
Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний 
номер №0331, виданого згідно рішення АПУ №264/4 від 31.01.2013 р., та Свідоцтва Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про 
включення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.07.2013 р. № 2193, реєстра-
ційний номер Свідоцтва № 0042, строк дії Свідоцтва: з 11.07.2013 р. до 04.11.2015 р. (копії 
додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контак-
тні телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним 
аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно 
з рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001 р., дія якого подовжена до 
23.02.2020 р. рішенням Аудиторської палати України № 304/2 від 24.12.2014 р. копія до-

дається), на підставі:
 Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із 

змінами та доповненнями;
– Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, із змінами та доповненнями;
– Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будів-

ництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р № 978-IV, із змінами та допо-
вненнями;
 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями; 
 Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, із змінами та доповненнями; 
 Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
 Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі 

змінами та доповненнями;
 Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевне-

ності та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів 
аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 
року;
 Інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фі-

нансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
при розкритті інформації фінансовими установами, затвердженого Протоколом засідання 
Комісії від 20 листопада 2012 року №93;
 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників 

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій 
з нерухомістю, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 24 червня 2004 р. № 1225 (в редакції розпорядження На-
ціональної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 
26.11.2013 р. № 4278);
 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а 

також юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими устано-
вами, але мають визначену законами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг 
можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 
27 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків 
фінансових послуг України від 12.08.2014 р. № 2401);
 Інших законодавчих та нормативних актів України;
 Договору № 03-01/03-14 від 03.03.2014 р.

4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»

Код ЄДПРОУ 37035717
Виписка з ЄДР юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців від 
18.12.2014 р. 

Номер запису в ЄДР: 1 067 107 0000 015600 
Дата запису: 14.07.2010 р. 

Орган, що видав Виписку Державна реєстраційна служба України
Місцезнаходження 02105, м. Київ, пр-т Возз’єднання, будинок 6

Банківські рахунки 

1. № 265003067201 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322 – в 
укр. грн.
2. № 265073067202 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322 – в 
укр. грн. – для Фонду фінансування будівництва виду А «Англій-
ський квартал»
3. № 265043067203 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322 
– в укр. грн. – для Фонду фінансування будівництва виду А 
«Академічний»
4. № 265013067204 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322– 
в укр. грн. – для Фонду фінансування будівництва виду А 
«Парковий»
5. № 265083067205 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322– в 
укр. грн. – для Фонду фінансування будівництва виду А «Феофа-
нівський»
6. № 265053067206 в АТ «Банк Богуслав», м. Київ, МФО 380322– в 
укр. грн. – для Фонду фінансування будівництва виду А «Феофа-
нівський-2

Види діяльності згідно Довідки 
Головного управління статистики 
у м. Києві від 19 грудня 2014 р., 
Реєстраційний номер відомостей 
ГУС_6044

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

Види діяльності згідно Статуту

- провадження діяльності із залучення коштів установників 
управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 
здійснення операцій з нерухомістю;
- здійснення таких видів діяльності, що є допоміжними та необ-
хідними для реалізації цілей та предмету діяльності, за умови, що 
така діяльність не суперечить чинному законодавству України

Ліцензії, свідоцтва та інш.

- Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-
слуг серії АВ № 548130 від 13.12.2010 р. на діяльність із залучення 
коштів установників управління майном для фінансування об’єктів 
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, строк дії: 
16.12.2010р. – 16.12.2015 р., рішення про видачу ліцензії № 3561 
Л/У від 13.10.2010 р.;
- Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-
слуг реєстрацію фінансової установи серії ФК № 262, реєстраційний 
№ 13102552, з кодом фінансової установи 13, яке видане згідно 
розпорядження № 875 від 18.11.2010 р. 
- Дозволу Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з 
нерухомістю № 13 від 27.06 2011 р.

Чисельність працівників 4

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ» є юридичною особою, має самостійний баланс та 
печатку. 

Перелік фондів фінансування будівництва, майно яких знаходиться в управлінні Ком-
панії:

1. Фонд фінансування будівництва виду А «Англійський квартал», що функціонує на під-
ставі Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Англійський квартал» № 1/2011, 
затверджених Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 1 від 25.01.2011 р.

2. Фонд фінансування будівництва виду А «Академічний», що функціонує на підставі 
Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Академічний» №1/2011, затверджених 
Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 3 від 09.06.2011 р.

3. Фонд фінансування будівництва виду А «Парковий», що функціонує на підставі Пра-
вил Фонду фінансування будівництва виду А «Парковий» № 1/2012, затверджених Нака-
зом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 1 від 10.05.2012 р.

4. Фонд фінансування будівництва виду А «Феофаніївський», що функціонує на підставі 
Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Феофаніївський» № 1/2013, затвердже-
них Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 2 від 30.08.2013 р.

5. Фонд фінансування будівництва виду А «Феофаніївський-2», що функціонує на під-
ставі Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Феофаніївський-2» № 1/2014, за-
тверджених Наказом директора ТОВ «ФК ПРАЙМ» № 3 від 07.08.2014 р.

Відповідальні за фінансово-господарську діяльність:
 Директор – Копистира Арсеній Миколайович – обраний Загальними зборами учас-

ників ТОВ «ФК ПРАЙМ» (рішення № 2 від 29 липня 2010 року) та призначений на посаду 
(наказ № 2 від 29.07.10 р.), з 29 липня 2010 року по теперішній час.
 Головний бухгалтер – Гайова Тетяна Миколаївна – призначена на посаду з 29.07.10 

(наказ № 2 від 29.07.10 р.), по теперішній час. 
Відповідальність керівництва за фінансову звітність
5. Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фі-

нансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що діяли 
станом на звітну дату та прийнятої облікової політики в межах обсягу інформації, що має 
подаватись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.

Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне 
функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне 
подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок або 

шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення бухгалтер-
ських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора
6. Аудитор відповідає за надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 

проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту 
відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року. Ці 
стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і про-
водив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова 
звітність не містить суттєвих перекручень. 

Обсяг та процедури аудиторської перевірки
7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів 

щодо сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійно-
го судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає сис-
тему внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Компанією 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих об-
ставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контр-
олю Компанії. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського об-
ліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку 
загального подання фінансових звітів. Обсяг аудиторської перевірки не був обмежений. 

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту 
відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року. 

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й роз-
криття інформації у фінансових звітах. Аудит також включає оцінку застосовуваних прин-
ципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. 

Аудит фінансової звітності Компанії за період 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. проведений 
вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві суми.

В ході аудиту не проводився заглиблений аналіз якості ведення податкового обліку, що 
не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевіркою. 

При визначенні рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:
Можливі значення базового 

показника, в тис. грн.
Рівень (межа, границя) 

суттєвості, у %
Межа суттєвої помилки, в 

тис. грн.
0 – 25 5 0 – 1,25

25 – 50 4,67 1,17 – 2,34
50 – 100 4,37 2,19 – 4,37

100 – 500 3,07 3,07 – 15,35
500 – 2 000 3,77 18,85 – 75,4

2 000 – 5 000 2,27 45,4 – 113,5
5 000 – 10 000 2,17 108,5 – 217

10 000 – 100 000 й вище 2,0 200 – 2000 й вище

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності – ва-
люта Балансу Компанії станом на 31.12.2014 р.

Отже, станом на 31.12.2014 р. валюта балансу Компанії становила 22 428 тис. грн., від-
повідно – рівень (межа, границя) суттєвості визначена на рівні 449 тис. грн. Це означає, 
що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 449 тис. грн. і вище розглядались 
як суттєві. 

З урахуванням рівня суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує 
ймовірність того, що деякі істотні помилки можуть залишитись не знайденими.

8. Перелік перевірених фінансових звітів Компанії: 
– Баланс (Звіт про фінансовий стан) за формою №1 на 31 грудня 2014 року
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2 за 2014 рік
– Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2014 рік
– Звіт про власний капітал за формою № 4 за 2014 рік
– Приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік
Крім того, проведено огляд спеціальної звітності про діяльність фінансової компанії 

за формами, встановленими Порядком надання звітності фінансовими компаніями, до-
вірчими товариствами, а також юридичними особами, які за своїм правовим статусом 
не є фінансовими установами, але мають визначену законами і нормативно-правовими 
актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердже-
ним Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне у сфері ринків фінансових послуг України від 12.08.2014 р. № 2401) з метою під-
готовки аудиторського висновку. 

Концептуальна основа фінансової звітності 
9. Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за період з 01.01.2014 р. по 

31.12.2014 р. є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стан-
дартів та інтерпретацій, які, були чинними, і політик, які були прийняті на дату підготовки 
управлінським персоналом пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р. 

Фінансова звітність складена з урахуванням вимог Порядку подання фінансової звіт-
ності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., На-
ціонального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності», затвердженого наказом МФУ № 73 від 07.02.2013 р.

Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
№ 996-XIV від 16.07.1999 р. підприємство самостійно визначає облікову політику. 

Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Компанії є наказ 
про облікову політику підприємства № 05/01/2015 від 05.01.2015 р.

Протягом 2014 року облікова політика Компанії не змінювалась. Облікова політика на 
ТОВ «ФК ПРАЙМ» в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Міжнародним стандартам фінансової 
звітності, іншим нормативним актам.

10. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 
звітності та документах ТОВ «ФК ПРАЙМ», що були надані аудитору керівниками та праців-
никами Компанії, яка вважається надійною та достовірною.

Бухгалтерський облік Компанії в цілому відповідає вимогам вищезазначених норма-
тивних актів. Всі активи і пасиви Компанії обліковані і відображені у фінансовій звітності. 
Статті балансу відповідають плану рахунків бухгалтерського обліку та даним синтетичного 
обліку. За 2014 рік дані синтетичного обліку відповідають даним звітних форм.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і нада-
ють підстави для висловлення професійної думки.

11. Підстави для висловлення умовно–позитивної думки: 
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки та 

фактом неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань станом на 31.12.2014 р., 
слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом 
оцінки аудитора, а саме: на дату складання звітності ТОВ «ФК ПРАЙМ» функціонує у неста-
більному економічному середовищі. Як результат, діяльність Компанії, яка проводиться 
на території Україні, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню діяльність ТОВ «ФК 
ПРАЙМ» не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що дода-
ється, не містить коригувань, які могли б стати результатом такої невпевненості. 

Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА 
705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

12. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА
• Концептуальна основа при складанні фінансових звітів Компанії – Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. із змі-
нами та доповненнями, й відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), 
що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтер-
претації, що прийняті Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової 
звітності (КІМСФЗ), а також чинне законодавство України.

• На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в 
разі наявності факторів впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому 
параграфі, інформація у річних фінансових звітах достовірно відображає фінансовий стан 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ» станом 
на 31.12.2014 року та його фінансові результати на зазначену дату у відповідності до ви-
значеної концептуальної основи фінансової звітності та в цілому відповідає вимогам Між-
народних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

ФІНАНСОВА	ЗВІТНІСТЬ:	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	ПРАЙМ»
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ФІНАНСОВА	ЗВІТНІСТЬ:	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	ПРАЙМ»
• За наслідками проведення аудиту річних звітних даних фінансової компанії–управи-

теля – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ» 
за 2014 рік аудитор дійшов висновку, що інформація, наведена Компанією в Поясню-
вальній записці, Інформації про діяльність управителя, інших показників, передбаче-
них Порядком № 27, в цілому складена з дотримання вимог Порядку надання звітності 
фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами, які 
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену зако-
нами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з 
фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції розпорядження 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг України від 12.08.2014 р. № 2401), та інших нормативно-правових актів, на підставі 
яких вона складена.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Інформаційного повідо-

млення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання 
аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансо-
вими установами, затвердженого Протоколом засідання Комісії від 20 листопада 2012 
року №93

13. АКТИВИ
Станом на 31.12.2014 р. загальні активи Компанії в порівнянні з даними на початок 2014 

року збільшились на 11 101 тис. грн. (або на 98%) і, відповідно, складають 22 428 тис. грн.
Збільшення активів відбулось в основному за рахунок збільшення поточної дебітор-

ської заборгованості. 
Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків проведена станом на 31.12.2014 
на підставі наказу № 01/12/14 від 01.12.2014 р. Дані інвентаризаційних відомостей зві-
рялись з даними бухгалтерського обліку. Нестач або лишків матеріальних цінностей не 
виявлено.

Інформація за видами активів розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме:

– в рядку 1000 форми № 1 достовірно відображена залишкова вартість нематеріальних 
активів, облік яких ведеться у відповідності до МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Загальна 
залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2014 р. складає 11 тис. грн.;

– в рядку 1010 форми № 1 достовірно відображена залишкова вартість основних засо-
бів, облік яких ведеться у відповідності до МСФЗ 16 «Основні засоби». Загальна залишко-
ва вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 31 тис. грн.;

– в рядку 1140 форми № 1 достовірно відображена дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів по відсотках на депозит, облік якої ведеться у від-
повідності до МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» та 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка». Загальна сума дебіторської заборгованості за розрахунками з на-
рахованих доходів станом на 31.12.2014 р. складає 230 тис. грн.;

– в рядку 1155 форми № 1 достовірно відображена сума іншої поточної дебіторської 
заборгованості, облік якої ведеться у відповідності до МСФЗ 32 «Фінансові інструмен-
ти: подання» та 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», та сума якої станом на 
31.12.2014 р. складає 21 849 тис. грн.

– в рядку 1165 форми № 1 достовірно відображені залишок коштів на поточному ра-
хунку Компанії на 31.12.2014 р. в сумі 306 тис. грн., що підтверджується відповідними 
первинними документами. 

14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ і ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2014 р. загальні зобов’язання Компанії в порівнянні з даними на по-

чаток 2014 року збільшились на 1 672 тис. грн. (або на 918,68%) і, відповідно, складають 
1 854 тис. грн.

Збільшення зобов’язань відбулось за рахунок збільшення суми заборгованості Компа-
нії по оплаті праці. 

Інформація за видами зобов’язань розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (зокрема: МСФЗ 32 «Фінансові інструмен-
ти: подання» та 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка») та чинного законодав-
ства України, а саме:

– в рядку 1620 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірна відображені поточні 
зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 414 тис. грн.;

– в рядку 1625 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображені поточні 
зобов’язання за розрахунками зі страхування в сумі 10 тис. грн. 

– в рядку 1630 форми № 1 достовірно відображена кредиторська заборгованість за роз-
рахунками по оплаті праці, загальна сума якої станом на 31.12.2014 р. складає 1 389 тис. грн.

– в рядку 1690 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображені інші поточні 
зобов’язання в загальній сумі 41 тис. грн. 

15. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Розрахунок розміру власного капіталу Компанії за результатами фінансово-господар-

ської діяльності наведений нижче: 
Розрахунок розміру власного капіталу згідно даних форми № 1 «Баланс» .

№ з/п Найменування показника На 31.12.13 На 31.12.14
1 2 3 4
1. Зареєстрований (пайовий) капітал (ряд. 1400 Балансу), в тис. грн. 11 000 20 000
2. Капітал у дооцінках (ряд. 1405 Балансу), в тис. грн. 0 0
3. Додатковий капітал (ряд. 1410 Балансу), в тис. грн. 0 0
4. Резервний капітал (ряд. 1415 Балансу), в тис. грн. 5 7
5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(ряд. 1420 Балансу), в тис. грн.
140 567

6. Неоплачений капітал (ряд. 1430 Балансу), в тис. грн. 0 0
7. Власний капітал 

(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6), в тис. грн. 11 145 20 574

Як вбачається, зростання власного капіталу в 2014 році в основному відбулось в резуль-
таті збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу.

Слід зазначити, що розмір власного капіталу Компанії відповідає вимогам Положення 
про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфін-
послуг від 28.08.2003 р. № 41 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері фінансових послуг України від 28.11.2013р. № 4368).

У складі власного капіталу, відповідно до п. 3.12 розділу 3 Ліцензійних умов проваджен-
ня діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, які затверджено розпо-
рядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 р. № 1225 (із змінами та доповненнями), об-
ліковується резервний капітал, порядок нарахування та розмір якого відповідає вимогам 
зазначених Ліцензійних умов, накопичені прибутки Компанії та статутний капітал. 

Інформація стосовно власного капіталу розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме:

– в рядку 1400 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірна відображений статутний 
капітал в сумі 20 000 тис. грн.

– в рядку 1415 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірна відображений резервний 
капітал в загальний сумі 7 тис. грн., який складається з двох видів резервів. 

Згідно Статуту в Компанії створюється резервний (страховий) фонд в розмірі 25% ста-
тутного (складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду стано-
вить 5% суми чистого прибутку. 

Станом на 31.12.2014 р. резервний капітал, розмір якого складає 25% статного (складе-
ного) капіталу, сформований Компанією в сумі 7 тис. грн.

Слід зазначити, що розподіл чистого прибутку 2014 року до резервного фонду затвер-
джений 10.04.2015 р. Рішенням № 10/05/2015 Загальних зборів учасників Компанії, і, від-
повідно, відображений у фінансовій звітності за другий квартал 2015 року. 

Слід зазначити, що Компанія не формує страховий резерв, який розраховується на під-
став Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резер-
ву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком 
позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними 
сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із зако-
нодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, за-
твердженої Розпорядженням Держінпослуг 01.03.2011 р. № 111.

– в рядку 1420 форми № 1 достовірна відображені нерозподілені прибутки в загальній 
сумі 567 тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал
Статутний капітал Компанії згідно Статуту в редакції, затвердженій протоколом 

№2/2014 Загальних зборів учасників від 02.12.2014 р., зареєстрованій Дніпровською ра-
йонною держадміністрацією м. Києва 12.12.2014 р. за № 1 067 105 0009 015600, становить 
20 000 тис. грн. і сформований виключно за рахунок грошових коштів з урахуванням ви-
мог частини другої прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення ін-
вестицій у будівництво житла» від 18.12.2008 р. № 692-IV.

Станом на 31.12.2014 р. частки учасників у Статутному капіталі Компанії розподіляються 
наступним чином:

№ з/п П.І.Б. учасника Частка в Статутному 
капіталі, %

Частка в Статутному 
капіталі, грн.

1. Бурківська Валентина Лаврентіївна 100 20 000 000
РАЗОМ: 100% 20 000 000

Фактично формування Статутного капіталу відбувалось учасником грошовими кошта-
ми наступним чином:

Бурківська Валентина Лаврентіївна – сплатила 100,0 % свого вкладу або 20 000 000,00 грн., 
що підтверджено наступними документами:

– 5 000 000,00 грн. – перераховано 13.07.2010 р. на рахунок Компанії № 260053067201 
в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», МФО 380322, про що свідчить виписка за 13.07.2010 р., та Довідка 
зазначеного банку вих. № 131/09 від 13.07.2010 р.

– 5 000 000,00 грн. – перераховано 11.10.2010 р. на рахунок Компанії № 260053067201 
в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», МФО 380322, про що свідчить виписка за 11.10.2010 р., та Довідка 
зазначеного банку вих. № 195/01 від 12.10.2010 р.

– 1 000 000,00 грн. – перераховано 23.12.2010 р. на рахунок Компанії № 265003067201 
в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», МФО 380322, про що свідчить виписка за 23.12.2010 р., та Довідка 
зазначеного банку вих. № 249/03 від 24.12.2010 р.

– 1 000 000,00 грн. – перераховано 04.03.2014 р. на рахунок Компанії № 265003067201 
в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», МФО 380322, про що свідчить виписка за 04.03.2014 р., та Довідка 
зазначеного банку вих. № б/н від 04.03.2014 р.

– 8 000 000,00 грн. – перераховано 19.12.2014 р. на рахунок Компанії № 265003067201 
в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», МФО 380322, про що свідчить виписка за 19.12.2014 р., та Довідка 
зазначеного банку вих. № б/н від 19.12.2014 р.

Заборгованості учасника перед Компанією по внесках до зареєстрованого (пайового) 
капіталу не встановлено. Таким чином, Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2014 р. 
сплачений повністю у встановлені законодавством терміни в загальній сумі 20 000 тис. грн.

Слід зазначити, що розмір Статутного капіталу Компанії відповідає вимогам ст. 4 Закону 
України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 
та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV, із змінами та доповненнями.

16. ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ
Результати розрахунку вартості чистих активів Компанії за 2014 рік наведені нижче: 

 тис. грн.
Активи Зобов’язання Вартість чистих активів (гр. 1 – гр. 2)

1 2 3
22 428 1 854 20 574

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу 
у відповідності до статті 144 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче: 

 тис. грн.

Рік Вартість чистих активів Статутний капітал Різниця  
(гр. 2 – гр. 3)

1 2 3 4
2014 р. 20 574 20 000 574

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2014 році вартість чистих 
активів Компанії вища за розмір Статутного капіталу. 

17. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
За 2014 рік сукупні доходи Компанії становлять 6 128 тис. грн., і складаються з:
– отриманої від довірителів винагороди управителя – 3 997 тис. грн. 
– отриманих відсотків за депозитом – 2 129 тис. грн.
– інші операційні доходи – 2 тис. грн. 
Сукупні витрати Компанії за 2014 рік становлять 5 699 тис. грн. і складаються з:
– матеріальних витрат – 21 тис. грн.
– витрат на оплату праці – 3 255 тис. грн.
– відрахувань на соціальні заходи – 112 тис. грн.
– нарахованої амортизації – 28 тис. грн.
– інших операційних витрати – 2 186 тис. грн. 
– податку на прибуток – 97 тис. грн.
Загальний кінцевий фінансовий результат діяльності Компанії за 2014 рік становить 

прибуток у розмірі 429 тис. грн., що відображено в рядках 2350, 2465 форми 2.
Інформація стосовно обсягу нерозподілених прибутків розкрита у фінансовій звітності 

Компанії відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законо-
давства України.

18. НАЯВНІСТЬ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ), НЕОБ-
ХІДНОЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКА НЕ МІСТИТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ 
УНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА АБО ПОМИЛКИ

Відповідно до вимог законодавства в Компанії створена служба внутрішнього ауди-
ту (контролю). Порядок створення та організація роботи служби внутрішнього аудиту 
(контролю) Компанії визначені в Положення про Службу внутрішнього аудиту (контро-
лю), затвердженого протоколом Загальних зборів учасників № 26/12/12 від 26.12.2012 р.

Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії є посадова особа, що проводить 
внутрішній аудит (контроль) – внутрішній аудитор. Внутрішній аудитор підпорядковуєть-
ся Загальним борам учасників Компанії та звітує перед ними.

Внутрішній аудитор проводить перевірки діяльності Компанії у відповідності до річних 
аудиторських планів, які доводяться до відома Загальним зборам учасників. За резуль-
татами перевірки внутрішній аудитор складає звіти – Довідки, в яких містяться висновки 
про результати діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю), та подає їх на розгляд 
Загальним зборам учасників.

При проведені аудиторських процедур щодо фінансової звітності Компанії нами було 
розглянуто – у межах, необхідних для визначення характеру, послідовності та обсягу ау-
диторських процедур – заходи внутрішнього контролю Компанії та процедури внутріш-
нього аудиту. Для цілей проведення аудиту фінансової звітності Компанії загалом нами не 
встановлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю Компанії, які могли б 
негативно вплинути на можливість Компанії обліковувати, обробляти, узагальнювати та 
відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, відповідати законодавчим, 
нормативним вимогам у відповідності до очікувань керівництва.

Аудитору було надано Звіт служби внутрішнього аудиту ТОВ «ФК ПРАЙМ» за 2014 рік.
Висновок
На основі отриманої інформації аудитор дійшов висновку про те, що на ТОВ «ФК ПРАЙМ» 

система внутрішнього аудиту (контролю) наявна та працює ефективно.
14. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ КОМПАНІЇ
Пов'язаними особами для Компанії є: 
– її учасник, частка якого становить понад 10% у статутному капіталі Компанії; 
– посадові особи Компанії та члени їхніх сімей; 
– особи, що діють від імені Компанії за відповідним дорученням, або особи, від імені 

яких діє Компанія; 
– особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність Компанії; 
– юридичні особи, що контролюються Компанією або разом з ним перебувають під 

контролем третьої особи.
Протягом звітного року управлінському персоналу Компанії нараховувалась і випла-

чувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації 
та інші додаткові виплати керівництву Компанії, іншому управлінському персоналу не 
здійснювались.

Протягом звітного року Компанія здійснювало операції з пов'язаними сторонами – на-
дання позики учаснику.

15. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
За результатами аудиторської перевірки аудитор вважає, що отримані аудиторські 

докази є незалежними та достатніми і надають підстави для висловлення думки про те, 
що події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «ФК ПРАЙМ» станом на 31.12.2014 
р. відсутні.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе від-

повідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати 
Аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних 
аудиторів, до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування 
аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персо-
нал Компанії. 

19. ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Фінансовий звіт по формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений у відповідності 

з НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». При складанні звіту використані 
дані первинних облікових регістрів. 

Фінансовий звіт по формі № 4 «Звіт про власний капітал» складений у відповідності з 
НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Дані звіту достовірно відобра-
жають реальний стан та рух власного капіталу Компанії за 2014 рік. Дані звіту ідентичні 
відповідним даним 1 розділу пасиву «Власний капітал» форми № 1 «Баланс».

Примітки до річної фінансової звітності складені з урахуванням вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Дані звіту достовірно відображають реальний стан та по-
казники діяльності Компанії за 2014 рік. Дані звіту тотожні відповідним даним форми № 
1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)».

Спеціальна звітність Компанії за 2014 рік підготовлена у відповідності до вимог По-
рядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також 
юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але 
мають визначену законами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість 
надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної ко-
місії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції 
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
12.08.2014 р. № 2401).

Крім того, інші окремі показники Компанії та нормативи відповідають вимогам Ліцен-
зійних умов провадження діяльності із залученням коштів установників управління май-
ном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, 
які затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 р. № 1225 (із змінами 
та доповненнями), а саме: 

– в установчих документах Компанії визначена діяльність з надання певних видів фі-
нансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства;

– Компанія має внутрішні правила з надання фінансових послуг та договори із клієн-
тами, які відповідають вимогам законодавства та затверджені уповноваженим органом 
Компанії відповідно до установчих документів;

– Компанія має систему бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам 
законодавства і передбачає облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

– Компанія має кваліфіковані кадри, що безпосередньо здійснюють діяльність з надан-
ня відповідних видів фінансових послуг, які не мають непогашеної судимості за корисливі 
злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 
10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг»; керівник і головний бухгалтер Компанії відповідають Професійним вимогам до 
керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 р. № 
1590 (в редакції розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг від 27.11.2012 № 2421);

– Компанія має технічні умови, необхідні для надання фінансових послуг своїм клієн-
там, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій 
відповідно до законодавства України, а саме:

- власне приміщення ;
- відповідну комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити 
виконання вимог щодо подання інформації у форматі, установленому Нацкомфінпос-

луг, та комунікаційні засоби (телефон, факс, електронну пошту, Інтернет);
- відповідне програмне забезпечення, необхідне для надання фінансових послуг своїм 

клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських опе-
рацій відповідно до законодавства і подання звітності до Нацкомфінпослуг;

– у Компанії відсутні збитки за даними останнього річного фінансового звіту про фі-
нансові результати.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув 
відповідність використання управлінським персоналом Компанії припущення про без-
перервність діяльності Компанії, а також на підставі отриманих аудиторських доказів 
прийшов до висновку, що Компанія здатна продовжувати свою діяльність на безперерв-
ній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть при-
чинити припинення діяльності Компанії на безперервній основі.

Інформація стосовно розрахунку показників ліквідності (платоспроможності) та фінан-
сової стабільності Компанії наведена у Додатку № 1 до цього Звіту незалежних аудиторів.

Основні економічні коефіцієнти, розраховані на базі фінансових показників звітності 
Компанії, знаходяться в цілому вище або в межах оптимальних значень для фінансової 
компаній. Фінансовий стан ТОВ «ФК ПРАЙМ» в цілому можна вважати стійким.

Дата видачі Аудиторського висновку: 10 квітня 2015 р. 
Київ, Україна

Генеральний директор, САР  Ліщенко Т. В.
Сертифікат АПУ серії А № 004540 від 23.02.2001 р. 
Сертифікат ICCAA № 0001852 від 15.04.2004 р.

Додаток № 1 
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»
за 2014 рік

Відповідно до даних фінансової та спеціальної звітності проведений аналіз коефіцієнтів 
ліквідності (платоспроможності) та фінансової стійкості, розрахунок яких наданий нижче.

№ з/п Показники Дані на 
31.12.13

Дані на 
31.12.14 Примітки

1. Коефіцієнти ліквідності (платоспроможності) 

1.1
Коефіцієнт платоспроможності: 
власний капітал управителя 
активи управителя

0,98 0,92 Норма: 
>=0,1

1.2
Коефіцієнт забезпечення повернення коштів:
сформований оперативний резерв 
загальна сума внесків довірителів

0,05 0,05 Норма: 
>=0,05

1.3
Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності: 
грошові кошти та еквіваленти
поточні зобов’язання 

0,05 0,2 Норма: 
>=0,2

2. Показники фінансової стабільності

2.1

Коефіцієнт фінансової стійкості (співвідношення 
залучених і власних коштів): 
залучені кошти від установників управління майном 
власний капітал управителя

15,03 16,05 Норма: 
=<50,0

2.2 Коефіцієнт фінансової незалежності: власний капітал 
забезпечення + поточні зобов’язання 61 11,1 Норма: 

>=0,2

2.3
Коефіцієнт маневреності власних коштів: 
власний капітал – необоротні активи 
власний капітал

0,99 0,99 Норма: 
>=0,5

3. Інші показники фінансового стану

3.1.

Коефіцієнт маневреності власних коштів:
фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування
валюта балансу

0,006 0,023 Норма:  
>0

3.2.

Коефіцієнт 
ефективності використання власних коштів:
чистий фінансовий результат від звичайної діяльності 
власний капітал

0,005 0.021 Норма: 
>=0,4

10 квітня 2015 року
Київ, Україна

Генеральний директор, САР     Т. В. Ліщенко
Сертифікат АПУ серії А № 004540 від 23.02.2001 р. 
Сертифікат ICCAA № 0001852 від 15.04.2004 р. 


