
Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001
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 I. Необоротні активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
 первiсна вартiсть 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 3 -
 первiсна вартiсть 1011 8 -
 знос 1012 (5) -
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - -
 Усього за роздiлом I 1095 3 -
 II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 2 -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 - 18
 з бюджету 1135
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 4623 3450

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 852346 187139
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
 Гроші та їх еквіваленти 1165 76 29
 Рахунки в банках 1167 76 29
 Витрати майбутніх періодів 1170 - - 
 Інші оборотні активи 1190 - - 
 Усього за роздiлом II 1195 857047 190636
 III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 - - 

 БАЛАНС 1300 857050 190636
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 I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500000 500000
 Капітал у дооцінках 1405 - -

Б А Л А Н С (Продовження)
1 2 3 4

 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 3 17
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 60 309
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) (491000)
 Усього за роздiлом I 1495 500063 9326
 ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
 Усього за роздiлом IІ 1595 - -
 IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 4591 - 
 розрахунками з бюджетом 1620 13 4
 у тому числі з податку на прибуток 1621 12 4
 розрахунками зі страхування 1625 3 - 
 розрахунками з оплати праці 1630 6 - 
 Поточні забезпечення 1660 7 30
 Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
 Інші поточні зобов’язання 1690 352367 181276
 Усього за роздiлом IІІ 1695 356987 181310
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - - 

 БАЛАНС 1900 857050 190636
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Юг Капітал» за ЄДРПОУ 38123932

Територія Шевченківський, м. Києва за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності  надання інших фінансових послуг (крім страхування 
та пенсійного забезпечення), н. в . і. у. за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 7
Адреса, телефон м.Київ, вул Дмитрівська 37 літера «Б», 0443626827
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Фінансова компанія 
«Юг Капітал»

за ЄДРПОУ 38123932

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 30047 403386
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Валовий:
 прибуток 2090 30047 403386
 збиток 2095 ( - ) ( - )
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юг Капітал» за ЄДРПОУ 38123932

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2016 рік

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
Зареєстрова-
ний (пайовий)

капітал
Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 500 000 - - 3 60 - - 500 063

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120 3 - 
Адміністративні витрати 2130 (689) (4998)
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 (1) ( - )
Фінансові результати від операційної діяль-
ності:
 прибуток 2190 29360 398388
 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 38 - 
Інші доходи 2240 (29077) (367)
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) (397952)
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 321 69
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (58) (13)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 263 56
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний 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 сукуп-
ним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 263 56

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 273 63
Відрахування на соціальні заходи 2510 57 26
Амортизація 2515 3 5
Інші операційні витрати 2520 357 4904
Разом 2550 690 4998

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний 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 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Фінансова компанія 
«Юг Капітал»

за ЄДРПОУ 38123932

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 31134 802
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 9 - 
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 3 - 

Надходження від отримання роялті, автор-
ських винагород 3045 - - 

Інші надходження 3095 186383 159230
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (122) (312)
Праці 3105 (209) (49)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (60) (23)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (118) (9)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 (66) -

Витрачання на оплату зобов’язань з інших по-
датків і зборів 3118 (52) (9)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (9) - 
Інші витрачання 3190 (7703) (654570)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 209308 (494931)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 3020 -

 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 - -
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 2140 -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (186926) (349999)
 необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Інші платежі 3290 (390) - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (182156) (349999)

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - 495000
Отримання позик 3305 62152 - 
Інші надходження 3340 14 350000

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 (63859) -
Сплату дивідендів 3355 - -
Витрачання на сплату відсотків 3360 (25506) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (27199) 845000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (47) 70
Залишок коштів на початок року 3405 76 6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - - 
Залишок коштів на кінець року 3415 29 76
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ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коригування:
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 500 000 - - 3 60 - - 500 063
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 263 - - 263
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
 Спрямування прибутку до зареєстрованого  
 капіталу 4205 - - - - - - - -

 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 14 (14) - - -
Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - (491000) (491000)
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 14 249 - (491000) (490737)
Залишок на кінець року 4300 500 000 - - 17 309 - (491000) 9 326

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СТАНОМ НА 31.12.2016 РОКУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Фінансова Компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ –38123932)

1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності 
за 2016 рік.

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття 
якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Між-
народними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансо-
вої звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р., Звіт про рух грошових 
коштів (за прямим методом) за 2016 р., Звіт про власний капітал за 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юг Капі-
тал» (надалі – «Товариство») було засноване 27 березня 2012 р., номер запису 
про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 
1 074 102 0000 042124. 

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул.. Дмитрівська, 37 літера 
«Б». Основними цілями ТОВ «ФК «Юг Капітал» є отримання прибутку від надання 
фінансових послуг.

Предметом діяльності Товариства є:
 � факторинг;
 � надання фінансових кредитів, за рахунок власних коштів;
 � залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступ-

ного їх повернення;
 � надання поручительств, гарантій;
 � надання позик;
 � надання послуг фінансового лізингу.

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових 
знаків. Річна фінансова звітність затверджена Загальними зборами засновників 
(учасників) Товариства Протокол № 36 від 18.01.2017 року.

2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяль-
ність

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 
демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості 
включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за меж-
ами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі про-
центні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від 
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової 
систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Укра-
їні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів 
економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова 
криза відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому 
та корпоративному секторах України значно погіршилася із середини 2008 року. У 
2010-2013 роках в українській економіці спостерігалося помірне відновлення еко-
номічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням 
ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по від-
ношенню до основних іноземних валют.

На сьогоднішній день економіка України переживає важкий етап економічної 
та політичної кризи. На українську економіку впливають ринкові коливання та зни-
ження темпів економічного розвитку. Наслідки фінансової кризи призвели до не-
стабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності у банківському 
секторі, ускладненні умов кредитування в Україні, що впливає на економічний та 
інвестиційний клімат в середині країни. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефек-
тивності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, 
а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачен-
ня та часто змінюється, податкові реформи в Україні тривають.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фі-
нансовий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності та-
кого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво 
впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної 
діяльності та розвитку Товариства.. 

3. Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2017 
року і пізніше.

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня 
2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, 
але не вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у відношен-

ні класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності). У відповідності 
до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою 
вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справед-
ливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є ана-
логічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі 
управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки 
грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвес-
тиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Од-
нак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін 
в справедливій вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо даний інструмент 
не відноситься до категорії «призначений для торгівлі». Якщо ж він відноситься 
до категорії «призначений для торгівлі», то зміни справедливої вартості вклю-
чаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі по-
хідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін 
у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кре-
дитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових активів з 
моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін кредит-
ної якості, в залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від 
зменшення корисності або застосовувати метод ефективної процентної ставки. 
При значному збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється 
за допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 
місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджу-
вання, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов’язана з тим, як суб’єкт господа-
рювання здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових 
і нефінансових ризиків. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої 
річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 
року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі 
п’ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. 
П’ять кроків до моделі:

 � ідентифікувати договір з клієнтом;
 � ідентифікувати виконання зобов’язань за договором;
 � визначити ціну операції;
 � розподілити ціну операції на зобов’язання виконавця за договором;
 � визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов’язання виконавця. 

В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки 
ступеню завершеності робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу 
«принципал-агент»; невідшкодовувані авансові платежі; договори зворотної по-
купки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів; приймання 
клієнтом; розкриття інформації про компоненти виручки. 

МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності 
за період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює 
облік операційної та фінансової оренди для орендарів, єдиною моделлю. На 
дату початку оренди визнається актив в формі права використання в сумі 
зобов’язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витра-
ти. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною 
вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності 
(крім інвестиційної нерухомості або основних засобів, що обліковуються за 
переоціненою вартістю). Зобов’язання оцінюється за теперішньою вартістю 
майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періо-
ди, у відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані 
договори оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при 
цьому актив в формі права використання та зобов’язання формуються лише 
виходячи з компонента оренди. Витрати з операційної оренди будуть замінені 
процентними витратами за зобов’язанням та витратами з амортизації активу, 
що призведе до визнання більш високих витрат на початку строку оренди та 
більш низьких – в кінці строку. Стандарт може застосовуватись повністю ре-
троспективно або без перерахунку інформації за порівняльний період з визна-
нням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування 
вхідних залишків. 

Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 
січня 2017 року і пізніше.

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» застосовуються для річних 
періодів, що починаються з або після 1 січня 2017 року. Поправки до стандарту 
роз’яснюють наступні питання: 

 � нереалізовані збитки за борговими інструментами, які оцінені за справедливою 
вартістю у відповідності до МСФЗ та які оцінені за собівартістю з метою оподат-
кування, призводять до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню,  незалежно 
від того, чи очікує утримувач боргового інструмента компенсації його балансової 
вартості шляхом продажу або використання;

 � оцінка ймовірного майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежується ба-
лансовою вартістю активу;

 � в оцінку майбутнього оподатковуваного прибутку не включається відновлення 
тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню.
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Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» застосовуються перспек-
тивно у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2017 року або пізніше. 
Поправки вимагають розкриття інформації, яка допоможе користувачам фінансо-
вої звітності оцінити зміну зобов’язань в результаті фінансової діяльності, включа-
ючи як зміни, пов’язані з грошовими потоками, так і негрошові зміни. 

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» застосовуються для річних 
періодів, що починаються з або після 1 січня 2018 року. Поправки роз’яснюють 
ситуацію, коли виплати на основі акцій з розрахунками грошовими коштами зміню-
ються на виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу 
у зв’язку з модифікацією умов та строків. При таких модифікаціях припиняється 
визнання первісного зобов’язання, що було визнане у відношенні виплат на основі 
акцій з розрахунками грошовими коштами, та визнаються виплати на основі акцій з 
розрахунками інструментами власного капіталу за справедливою вартістю на дату 
модифікації у розмірі послуг, наданих до дати модифікації. Різниця між балансо-
вою вартістю зобов’язання на дату модифікації та сумами, визнаними у власному 
капіталі на ту саму дату, визнається негайно в звіті про прибутки та збитки. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Ін-
вестиції в асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 
2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено не невизначений строк 
до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (до-
строкове застосування допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що 
часткове визнання прибутку або збитку від операцій між суб’єктом господарюван-
ня та його асоційованим підприємством або спільним підприємством буде здій-
снюватись лише у відношенні активів або груп активів, але не бізнесу. Нова вимога 
означає, що інвестор повинен повністю визнавати прибуток або збиток від опера-
цій «зверху вниз», пов’язаних з передачею бізнесу від суб’єкта господарювання до 
асоційованого підприємства або спільного підприємства. Було добавлено вимогу, 
що суб’єкта господарювання повинен розглядати, чи є бізнесом активи, які прода-
ються або передаються в окремих операціях, та чи повинні вони обліковуватись як 
єдина операція. Поправками до МСФЗ 10 було встановлено виключення у відно-
шенні визнання прибутку або збитку в повному обсязі під час передачі дочірнього 
підприємства в асоційоване підприємство або спільне підприємство, які облікову-
ються за методом участі в капіталі, для тих випадків, коли дочірнє підприємство не 
є бізнесом. Прибутки або збитки, отримані в результаті таких операцій, визнаються 
в прибутках або збитках материнської компанії лише у межах часток участі, які є у 
не пов’язаних з нею інвесторів. 

Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» застосовуються у відношенні річ-
них періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки передбача-
ють дві альтернативи обліку:

 � суб’єктам господарювання дозволяється рекласифікувати деякі доходи та ви-
трати за призначеними фінансовими активами з прибутків або збитків в інший су-
купний дохід;

 � добровільне тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 «Фінансові інстру-
менти» для суб’єктів господарювання, чиєю основною діяльністю є випуск страхо-
вих контрактів у відповідності до МСФЗ 4.

Застосування цих двох альтернатив є добровільним та суб’єктам господарю-
вання дозволено припинити їх застосування до набуття чинності новим МСФЗ 4.

Поправки до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» застосовуються у відношен-
ні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки уточ-
нюють, що для переведення в інвестиційну нерухомість або з інвестиційної неру-
хомості повинні відбутися зміни у використанні. Такі зміни у використання повинні 
підтверджуватися доказами. Наміри або відокремлення не є достатніми доказами 
для переведення нерухомості в інвестиційну нерухомість. Поправки передбачають 
як ретроспективне застосування, так і перспективне. 

Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та застосовуються 
у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Було 
видалено короткострокові виключення, наведені в параграфах Ґ3-Ґ7 стандарту, у 
зв’язку з тим, що вони не відповідають нагальним потребам. 

Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших 
суб’єктах господарювання» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та 
застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2017 року 
або пізніше. Поправки уточнюють вимоги до розкриття інформації, наведені в 
стандарті. Так, вимоги до розкриття інформації застосовні до всіх суб’єктів гос-
подарювання (за винятком тих, які наведені в параграфах В10-В16 стандарту), 
що мають частки участі в дочірніх підприємствах, спільних угодах, асоційованих 
підприємствах, неконсолідованих структурованих суб’єктах господарювання, не-
залежно від того, чи класифіковані такі частки як фінансові інструменти, доступні 
для продажу, непоточні активи, утримувані для продажу, або такі, що утримуються 
для отримання доходу. 

4. Основні принципи облікової політики
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової 

інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової по-
літики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 р. Товариство дотриму-
валося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній 
основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, перед-
бачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», а саме:

 � методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться); 

 � безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припу-
щення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжно-
му майбутньому);

 � зрозумілості;
 � доречності (суттєвості);
 � достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, ней-

тральність, повнота);
 � зіставності;
 � можливості перевірки, тощо. 

Склад фінансової звітності: 
 � Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.,  
 � Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.,  
 � Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.,   
 � Звіт про власний капітал за 2016 р.,
 � Примітки до річної фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Об-
лікової політики.

Протягом 2016 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась по-
слідовно для подібних операцій, інших подій.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів 
організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які 
застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова 
політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-

вих послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва 
Товариство.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у націо-
нальній грошовій одиниці України – гривнях. 

5. Основа складання фінансової звітності
5.1. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які 

впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття ін-
формації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського 
балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки 
періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображують-
ся у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

5.2. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбут-
ньому

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонуван-
ня Товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання 
зобов’язань в ході звичайної діяльності. 

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображе-
них сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продо-
вжувати свою діяльність в майбутньому.

Ця фінансова звітність Товариства складена із застосуванням Міжнародних 
стандартів фінансової звітності .

6. Аналіз статей фінансової звітності
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити 

зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть 

(окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користу-
вачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру 
пропуску чи викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним 
може бути як розмір або характер статті, так і поєднання статей.

Активи, зобов’язання та власний капітал – це елементи, які безпосередньо 
пов’язані з оцінкою фінансового стану. 

Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від 
якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства.

Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок 
подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприєм-
ства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.

Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вираху-
вання всіх його зобов’язань.

Облікова політика в Товариства регламентується Законодавством України, 
МСФЗ та Наказом Товариства «Про організацію бухгалтерського обліку та обліко-
вої політики у 2016 році».

7. Необоротні активи
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звіт-

ності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби - це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання при наданні факторингових послуг;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року та вар-

тістю більше 6 000 грн. Необоротні активи, вартість яких є нижчою за встановлену 
межу, списуються на витрати .

Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і спосо-
бом використання в діяльності підприємства. Товариство використовує такі класи 
активів:

 � офісна техніка;
 � меблі;
 � інші основні засоби;
 � придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Основні засоби Товариства враховуються по об’єктах. Об’єкти, що складають-
ся з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, 
що приносять вигоду Товариству різними способами (що у свою чергу вимагає за-
стосування по відношенню до них різних норм і методів амортизації), враховують-
ся окремо.

Готові до експлуатації об’єкти, які плануються до використання у складі осно-
вних засобів, до моменту початку експлуатації враховуються у складі класу при-
дбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оціню-
ються за їх собівартістю.

Собівартість об’єктів основних засобів складається з:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, 
визначений управлінським персоналом;

в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та 
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт 
господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його про-
тягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом 
цього періоду.

Ліквідаційна вартість — це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за ак-
тив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за ви-
рахуванням витрат на його вибуття. Ліквідаційну вартість Товариство встановлює 
на кожний об’єкт основних засобів при введенні його в експлуатацію.

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очіку-
ваної корисності активу.

Строк корисного використання по групах однорідних об’єктів основних засо-
бів визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується Ди-
ректором Товариства. Цей строк переглядається щорічно за результатами річної 
інвентаризації.

Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових 
платежів).

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, проводиться прямо-
лінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. 
Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив 
знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання.

Амортизацію активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до 
ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 
5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на 
дату, з якої припиняється визнання активу.

Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів 
списуються на витрати в періоді їх виникнення. Вартість істотних оновлень і 
вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з ком-
понентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матері-
ального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості склад-
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ного об’єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого 
компонента.

У разі наявності факторів знецінення активів основні засоби відображуються 
за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності ак-
тивів».

Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визна-
ння, обліковуються відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність».

8. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображуються у фінансовій 

звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немо-

нетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані 
окремо від Товариства і використовуються Товариством протягом періоду більше 
1 року (або операційного циклу) для надання факторингових послуг, в адміністра-
тивних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
 � гудвіл;
 � авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
 � ліцензії;
 � торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.

Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення 
роботи основних засобів, враховується у складі цих об’єктів.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка 
включає в себе вартість придбання і витрати пов’язані з доведенням нематеріаль-
них активів до експлуатації.

Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на 

придбання після вирахування торгівельних та інших знижок;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для 

використання за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість немате-

ріального активу, якщо:
 � існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом май-

бутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефектив-
ності;

 � ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спо-

чатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очіку-

ваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації 
починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у 
стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначаєть-
ся при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директо-
ром Товариства, виходячи з:

 � очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків ви-
користання або інших факторів;

 � строків використання подібних активів, затверджених Директором Товариства.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договір-

них чи інших юридичних прав, не перевищує період чинності договірних або інших 
юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від пе-
ріоду, протягом якого суб’єкт господарювання очікує використовувати цей актив.

Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який 
може бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу вклю-
чає такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують 
можливість поновлення суб’єктом господарювання без суттєвих витрат.

Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком ко-
рисної експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстро-
кові ліцензії) - не амортизуються.

9. Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до 

МСБО 2 «Запаси».
Запаси - це активи, які:

 � перебувають у процесі надання факторингових послуг;
 � існують у формі сировини та інших матеріалів, призначених для споживання у 

процесі надання послуг;
 � утримуються для продажу.

Запаси враховуються за однорідними групами.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: 

собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші ви-

трати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження 
та приведення їх у теперішній стан.

Витрати на придбання:
 � ціна закупки;
 � ввізне мито та інші податки, що не відшкодовуються товариству;
 � транспортно-заготівельні витрати, які пов’язанні з придбанням товарів.

Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяль-
ності Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.

Причинами списання запасів до чистої вартості реалізації є:
 � пошкодження;
 � часткове або повне застаріння;
 � зниження цін;
 � зростання очікуваних витрат на завершення надання послуг.

При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом 
ідентифікованої собівартості.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлу-
атацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного 
обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом 
строку їх фактичного використання.

Сума транспортно-заготівельних витрат враховується в бухгалтерському облі-
ку методом прямого обліку – включається до первісної вартості придбаних запасів 
при їх оприбуткуванні. Транспортно-заготівельні витрати, понесені при придбанні 
різних найменувань запасів, включається до первісної вартості таких запасів шля-
хом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів у постачальників. Облік 
транспортно-заготівельних витрат по кожному виду запасів (або загалом) ведеться 
без використання окремого субрахунку.

10. Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборго-

ваності здійснюється відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», 
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визна-
ння та оцінка».

Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною 
контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошо-
ві або інші цінності.

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну та довгострокову.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка 

буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості 

фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати 
балансу.

Товариство здійснює переказ частини довгострокової дебіторської заборгова-
ності до складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини 
суми заборгованості залишається менше 365 днів. 

Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої не існує вірогідності її по-
гашення. Даний факт затверджується керівником Товариства.

Виділяються такі види довгострокової дебіторської заборгованості:
 � дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду;
 � довгострокові векселі одержані;
 � інша довгострокова дебіторська заборгованість.

Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її спра-
ведливою вартістю на дату укладання угоди плюс витрати на операцію, які прямо 
відносяться до фінансового активу. Витрати за операцією — це додаткові витрати, 
що безпосередньо належать до придбання або вибуття фінансового активу і вклю-
чають, крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також 
невідшкодовані податки та збори.

Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амор-
тизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Ефективна 
ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх гро-
шових платежів від строку погашення до поточної чистої балансової вартості фі-
нансового активу.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній (спра-
ведливій) вартості, якщо не можливо чітко визначити термін погашення такої за-
боргованості. 

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за 
кожним дебітором, групою, за видами заборгованості, термінами її виникнення й 
погашення. Регістром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр де-
біторів.

11. Облік грошових коштів
Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі і депо-

зитів до запитання.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які 

вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незна-
чний ризик зміни вартості.

Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України 
(гривні), що є функціональною валютою.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні 
відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України 
(НБУ) на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних 
курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються 
та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовую-
чим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

12. Фінансові інвестиції, фінансові інструменти
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові ін-

струменти: подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
З метою складання фінансової звітності фінансові інструменти класифікуються 

за категоріями:
 � доступні для продажу
 � утримувані до погашення;

Фінансові інвестиції та фінансові інструменти, призначені для продажу, обліко-
вуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на прибуток або збиток.

Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення - це 
непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підляга-
ють визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх Товариство має 
реальний намір та здатність утримувати до погашення.

Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення, об-
ліковуються за амортизованою собівартістю. Строк погашення та періодичність 
погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних на підставі попере-
днього досвіду та затверджуються наказом Товариства.

Облік фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівар-
тістю здійснюються в розрізі кредитних портфелів.

Під кредитним портфелем розуміють однорідні права грошової вимоги придба-
ні у одного клієнта по одному договору факторингу.

Первісною оцінкою фінансових активів є справедлива вартість плюс витрати 
на операції, які прямо відносяться до їх придбання. Свідченням справедливої вар-
тості є сума компенсації, зазначена в договорі на придбання фінансового інстру-
менту.

Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, при-
значені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська за-
боргованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи 
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

13. Знецінення активів
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуван-

ням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів».

На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак 
знецінення активів:

 � зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну вели-
чину, ніж очікувалося;

 � старіння або фізичне пошкодження активу;
 � істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, 

у якому діє Товариство, що сталося протягом звітного періоду або очікувані най-
ближчим часом;

 � збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттє-
во зменшити суму очікуваного відшкодування активу;

 � перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
 � суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі 

очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність То-
вариства.

При наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікувано-
го відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша 
з двох оцінок: справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж та цінності 
використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості 
активу, різниця визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові резуль-
тати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного 
відшкодування.
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У разі відсутності ознак знецінення одиниці в цілому у звітності не відобража-
ється.

14. Витрати на позики
Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку ви-

трат на позики, відображений в МСБО 23 «Витрати на позики».
Витрати на позики - витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені під-

приємством у зв’язку із запозиченням коштів.
Витрати на позики включають:
а) витрати на сплату відсотків, обчислені за допомогою методу ефективного 

відсотка, як описано в МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;
б) фінансові витрати, пов’язані з фінансовою орендою і визнані згідно з МСБО 

17 «Оренда»;
в) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, 

якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків.
Витрати на позики визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з 

відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів.
До кваліфікованих активів відносяться:
(а) запаси;
(б) нематеріальні активи;
(в) інвестиції у нерухомість.
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва 

або виробництва кваліфікованого активу як частина собівартості цього активу ка-
піталізуються.

15. 3обов’язання та забезпечення
Облік і визнання зобов’язань та забезпечень Товариства здійснюється відпо-

відно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання Товариства, класифікуються на довгострокові (термін погашення 

понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній 

(справедливій) вартості.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балан-

сі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів 
або послуг.

Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської забор-
гованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення 
частини суми боргу залишається менше 365 днів. 

Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в мину-
лому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим 
ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достат-
ньою надійністю.

Товариство визнає в якості забезпечень - забезпечення відпусток, який форму-
ється щомісячно виходячи з фонду оплати праці наступним чином: 

 � Забезпечення нараховується, виходячи із заробітної плати кожного працівника 
за місяць та нарахованих на заробітну плату страхових внесків.

 � Заробітна плата нових працівників та звільнених в поточному місяці не включа-
ється до розрахунку забезпечень.

 � Щомісяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (в т.ч., якщо 
працівник знаходився на лікарняному).

 � З метою врахування підвищення (пониження) заробітної плати для обчислення 
забезпечень, щомісячні відрахування до забезпечень визначаються на останній 
робочий день місяця.

 � Розрахунок забезпечень на виплату відпусток визначається щомісячно за фор-
мулою:

Сума забезпечень = (Фонд оплати праці + нарахування єдиного соціального 
внеску) / кількість календарних днів у поточному місяці (за виключенням святкових 
днів) х 2.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то 
його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

16. Винагороди працівникам
Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно 

до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені що-

річні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо 
вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду);

б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсій-
ного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні 
трудової діяльності;

в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку 
за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв 
чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також 
отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підля-
гають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або 
пізніше;

г) виплати при звільненні.

17. Визнання доходів і витрат
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що вини-

кає в ході звичайної діяльності компанії, коли власний капітал зростає в результаті 
цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а 
сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід Товариства від надання факторингових послуг визнається в періоді пога-
шення (часткового погашення) заборгованості Боржником на суму, що перевищує 
вартість придбання заборгованості (собівартість).

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що утримуються 
до погашення, за умови наявності інформації про суму та дату погашення забор-
гованості, визнається в момент амортизації дисконту (поквартально). Амортизація 
дисконту обчислюється за формулою:

D = (PV – FV)/t 
D – сума дисконту за звітний період (квартал);
PV - балансова вартість фінансового інструменту на момент визнання фінан-

сового інструменту;
FV – очікувані грошові потоки від утримання фінансового інструменту;
t - період часу з моменту визнання фінансового інструменту до моменту його 

погашення, звітних кварталів.
Здійснюється дисконтування фінансових інструментів, утримуваних до пога-

шення, 1 раз в квартал (станом на кінець кварталу).
У випадку, якщо у Товариства відсутня інформація щодо суми погашення фі-

нансового інструменті та (або) дати погашення, такі фінансові інструменти відо-
бражаються за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Дохід Товариства за договорами гарантії та поруки визнається у звітному 
періоді, виходячи з розміру винагороди за договором, пропорційно кількості днів 
надання гарантії і поручительства у звітному періоді в загальній кількості днів на-
дання гарантії та поручительств. 

Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 
вони здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають до-
кументальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довід-
кою, затвердженою директором, (наприклад, нарахування резерву сумнівних 
боргів).

Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати, 
пов’язані з придбанням запасів, необоротних активів не включаються до складу 
витрат, а підлягають віднесенню на відповідні рахунки обліку необоротних активів 
та запасів.

Для обліку витрат використовуються рахунки 9 класу. 
Визначення фінансового результату проводиться поквартально.

18. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Відомості форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» викладені у розрізі 

необоротних та оборотних активів.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на по-

точні (оборотні) та довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «По-
дання фінансових звітів». До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що 
очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

18.1. Нематеріальні активи
Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має 

фізичної форми.
Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної 

експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Това-
риством у момент визнання їх активом. Накопичення амортизації на нематеріальні 
активи здійснюється прямолінійним методом кожного місяця.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінен-
ня нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної 
вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залеж-
ності від того, яка з них вища.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2016 року відсутні.
Обмеження права власності Товариства на нематеріальні активи відсутні. Від-

сутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням нематеріальних активів.
Товариство не отримувало нематеріальні активи в результаті об’єднання під-

приємств.
Дослідження та розробки у звітному році не проводилися.

18.2. Основні засоби
Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первіс-

ною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх 
у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов’язаних з 
поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, рекон-
струкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, 
первісно очікуваних від використання об’єкта, за вирахуванням зносу. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати 
на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витрата-
ми поточного періоду.

Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, його подальший 
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиче-
ної амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної політики ви-
значення балансової вартості та методів нарахування амортизації.

Для нарахування амортизації Товариство застосовує норми та методи нараху-
вання амортизації основних засобів, що дозволено МСБО 16. Амортизація осно-
вних засобів нараховується прямолінійним методом.

Станом на 31.12.2016 року основні засоби відсутні.. 

18.3. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість - нерухомість, утримувана Товариством з метою 

отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнен-
ня обох цілей, а не для:

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг 
чи для адміністративних цілей, або

б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за собівартістю. Витрати на опе-

рацію включаються до первісної оцінки.
Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та 

будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до придбання.
На дату балансу після визнання Товариство інвестиційну нерухомість відобра-

жує за моделлю справедливої вартості. 
Інвестиційна нерухомість станом на 31.12.2016 р. - відсутня.

18.4. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отри-

мання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визна-
чена її сума.

Дебіторська заборгованість складається з дебіторської заборгованості за ви-
даними авансами, за розрахунками з нарахованих доходів та іншої поточної дебі-
торської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2016 р. 
становить 18 тис. грн. (передплата за оренду приміщення за січень 2017 року).

Дебіторська заборгованість з бюджетом за 2016 рік - відсутня.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на 

31.12.2016 року становить 3 450 тис. грн., та складається з заборгованості по на-
рахованій винагороді за договорами гарантії.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. становить  
187 139 тис. грн., яка складається з заборгованості:

 � за відступленими правами вимоги боргу в розмірі 195 тис. грн..;
 � від продажу цінних паперів – 177 945 тис. грн.;
 � від продажу корпоративних прав – 8 999 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість відображена в сумі очікуваного отримання.
Товариство очікує погашення цієї заборгованості протягом 2016 року.

18.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти за станом на 31.12.2016 р. зберігаються на банківських рахун-

ках Товариства. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Поло-
ження про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого по-
становою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

Грошові кошти, які зберігаються на поточних банківських рахунках Товариства 
станом на 31.12.2016 р. становлять 29 тис. грн.

Обмеження права Товариство на користування грошовими коштами у 2016 
році відсутні.

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»
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18.6. Власний капітал
Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу 

Плану рахунків.
Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства ви-

ключно у грошовій формі.
Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним 

чином:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІСТЕР» - 9 000 

000,00 (дев’ять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 1,8 % Статутно-
го капіталу Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» здійснило придбання частки учасника в розмірі 491 000 000,00 
(чотириста дев’яносто один мільйон) гривень 00 копійок, що становить 98,2 
% Статутного капіталу Товариства.

Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Товариства. Статутний капі-
тал може збільшуватися за рахунок прибутку від господарської діяльності Товари-
ства, а також за рахунок додаткових внесків його учасників.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішен-
ням Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Товариства.

Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутно-
го капіталу Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшко-
дуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал фонд формується 
шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми щорічного прибутку 
Товариства до досягнення визначеного розміру. 

Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2016 р. становить 9 
326 тис. грн. 

Статутний капітал – 500 000 тис. грн.. Станом на 31.12.2016 року частка Това-
риства у статутному капіталі Товариства становить 491 000,00 тис. грн.

Резервний капітал – 17 тис. грн.
Нерозподілений прибуток – 309 тис. грн.

18.7. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справед-

ливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані 
товари, роботи, послуги.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. за розрахунками 
з бюджетом становить 4 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 4 тис. грн.

Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 р. становлять 30 тис. грн. і склада-
ються із забезпечення оплати відпусток.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2016 р. становлять 181 276 тис. грн. 
і складаються:

 � із заборгованості по операціям за договорами залучення фінансових активів від 
юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення - 177 965 тис. грн.;

 � із заборгованості з нарахованих та несплачених Товариством відсотків за до-
говорами залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення – 3 311 тис. грн. 

19. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються 
або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення 
власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 
оцінені. 

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням дохо-
ду, для отримання якого вони здійснені. 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті 
про фінансові результати відображається в момент надходження активу або пога-
шення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства. 

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відобра-
жаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення 
зобов’язання. 

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно 
від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення 
фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані. 

Прибутки та збитки від купівлі-продажу цінних паперів відображені в Звіті про 
сукупний дохід окремо, оскільки вони є суттєвими.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- становить 30 047 
тис грн. (доходи, отримані Товариством в зв’язку з наданням послуг з метою отри-
мання прибутку, а саме винагороди за надання гарантій, отримані відсотки за на-
даними кредитами ).

Інші операційні доходи за 2016 становлять 3 тис. грн.
Адміністративні витрати, пов’язані з утриманням та обслуговуванням Товари-

ства, у 2016 році склали 689 тис. грн., в т.ч.:
 � витрати на заробітну плату - 273 тис. грн.;
 � витрати на соціальні заходи - 57 тис. грн.;
 � амортизація основних засобів - 3 тис. грн.;
 � інші витрати - 356 тис. грн., в т. ч. 235 тис. грн. оренда, 121 тис. грн.-витрати на 

оплату аудиторських, юридичних, консультаційних та інших послуг. 
Інші операційні витрати за 2016 рік становлять 1 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) у 2016 році стано-

вить 29 360 тис. грн. 
Інші доходи за 2016 рік становлять 38 тис. грн. Прибутки і збитки від операцій з 

фінансовими інструментами подані на нетто-основі на підставі п. 35 МСБО 1 «По-
дання фінансової звітності». Дохід від продажу цінних паперів та корпоративних 
прав становить 38 тис. грн.

Фінансові витрати становлять 29 077 тис. грн., та складаються з витрат по на-
рахуванню відсотків за договорами залучення фінансових активів від юридичних 
осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Фінансовий результат (прибуток) до оподаткування за 2016 рік становить 321 
тис. грн.

Витрати з податку на прибуток станом на 31.12.2016 р. складають 58 тис. грн., 
Чистий фінансовий результат (прибуток) становить 263 тис. грн. 

20. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за пря-

мим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. 
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінан-
сової, діяльності Товариства. 

20.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отриман-

ня доходу від надання фінансових послуг.
Надходження від операційної діяльності за 2016 рік складаються з:

 � надходжень від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 31134 тис. грн., в 
основному винагороди за надання гарантій, отримані відсотки за наданими кре-
дитами;

 � надходження від цільового фінансування – 9 тис. грн. (допомога по вагітності 
та пологам);

 � надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 3 тис. грн.;
 � інші надходження – 186 383 тис. грн. (надходження коштів по сплаті заборгова-

ності, за якою відбулось відступлення права вимоги – 236 тис. грн., надходження 
за відступлене право вимоги – 180 284 тис. грн., повернення коштів за відступлене 
право вимоги – 5 862 тис. грн. та інші надходження – 1 тис. грн.).

Витрачання від операційної діяльності за 2016 рік складають:
 � на оплату товарів (робіт, послуг) – 122 тис. грн.;
 � на оплату праці – 209 тис. грн.;
 � на оплату відрахувань на соціальні заходи – 60 тис. грн.;
 � зобов’язань з податків і зборів – 118 тис. грн. з них:
 � зобов’язань з інших податків і зборів – 52 тис. грн.;
 � витрачання на оплату цільових внесків – 9 тис. грн. (допомога по вагітності та 

пологам);
 � інші витрачання – 7 703 тис. грн. (витрачання за відступлення права вимоги в 

сумі 2 562 тис. грн., витрачання на страхування фінансових ризиків – 4 588 тис. 
грн., витрачання на сплату винагороди за надання гарантії - 300 тис. грн.; витра-
чання грошових коштів на сплату платежів за об’єкти операційної оренди – 253 
тис. грн.).

Чистий рух грошових коштів (надходження) за 2016 рік становить - 209 308 
тис. грн.

20.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параме-
трів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефектив-
них об’єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Надходження від інвестиційної діяльності за 2016 рік складають:
 � від продажу частки в статутному капіталі – 3020 тис. грн.;
 � інші надходження – 2140 тис. грн. (повернення грошових коштів за корпоративні 

права).
Витрачання від інвестиційної діяльності за 2016 рік складаються з:

 � витрачання на придбання фінансових інвестицій (купівля цінних паперів) в роз-
мірі 177 927 тис. грн. та витрачання на придбання корпоративних прав (частки) в 
статутному капіталі – 8 999 тис. грн.;

 � інші платежі - 390 тис. грн. (повернення грошових коштів за корпоративні права). 
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності (витрачання) за 2016 

рік становить – 182 156 тис. грн..

20.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали міс-

це в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, 
погашення зобов’язань за борговими цінними паперами та інші 

Надходження в результаті фінансової діяльності у 2016 році становлять:
 � від отримання позик – 62 152 тис. грн. (надходження за договорами залучення);
 � інші надходження – 14 тис. грн. (Повернення надлишково сплачених % за ко-

ристування фінансовим активом).
Витрачання в результаті фінансової діяльності у 2016 році становлять:

 � погашення позик – 63 859 тис. грн. (повернення за договорами залучення);
 � витрачання на сплаті відсотків - 25 506,00 ( сплачені відсотки за договорами 

залучення фінансових активів).
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності протягом 2016 року 

склав 27 199 тис. грн. (витрачання).

Залишок коштів на початок року становить – 76 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів (витрачання) за звітний період складає 47 тис. грн.
Залишок коштів на 31.12.2016 р. становить 29 тис. грн.

21. Звіт про власний капітал
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 

дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатнос-
ті Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товари-
ство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює 
сумі капіталу, відображеного в Балансі (Звіт про фінансовий стан). 

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законо-
давства. 

Зареєстрований капітал становить 500 000 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року 
частка Товариства у статутному капіталі Товариства становить 491 000,00 тис. грн.

Резервний капітал дорівнює 17 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. становить 309 тис. грн. 
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016 р. – 9 

326 тис. грн. 

22. Вплив інфляції на монетарні статті
Дані Міністерства статистики України свідчать про те, що за останні 3 роки 

рівень інфляції перевищив 100%. При цьому згідно аналізу МВФ рівень інфляції 
після 2017 року знизиться, тому сукупний індекс інфляції за останні 3 роки в май-
бутньому зменшиться.

Якісні макроекономічні показники підтверджують висновок, що Україна не є гі-
перінфляційною країною, але потребує уваги і подальшого контролю на предмет 
застосування МСБО 29. Тому коригування статей фінансової звітності на індекс 
інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не 
проводилося.

23. Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фі-

нансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Доходи з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові резуль-

тати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного при-

бутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»
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Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають 
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання 

в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різ-

ниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) май-
бутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли 
балансова вартість активу або зобов’язання відшкодовується чи погашається;

б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, 
які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх 
періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова 
вартість активу чи зобов’язання відшкодовується або погашається.

Податкова база активу або зобов’язання - це сума, яка використовується для 
цілей оподаткування цього активу або зобов’язання.

Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або 
відшкодована в зв’язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та 
зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими 
базами активів і зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за 
тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов’язань.

Відстрочені податкові активи розраховуються за податковим ставкам, які, як 
очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або пога-
шені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в 
дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує 
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить 
реалізувати відстрочені податкові активи.

Витрати з податку на прибуток за 2016 рік становлять 58 тис. грн. і складаються 
із поточного податку на прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання у 
Товариства відсутні у зв’язку із відсутністю різниць між балансовою вартістю акти-
ву чи зобов’язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.

24. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати 

іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рі-
шень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо 
зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають 
не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків 
зв’язаними сторін. 

В період січень - червень 2016 року пов’язаними сторонами було визначено:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РД ІНВЕСТ»;
Ковальчук Юлія Олександрівна - керівник ТОВ «ФК «Юг Капітал»( до липня 

2016 року);

В період липень – грудень 2016 року пов’язаними сторонами було визначено:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РД ІНВЕСТ»;
Костецька Лариса Олександрівна - керівник ТОВ «ФК «Юг Капітал»( з липня 

2016 року).
Станом на 31.12.2016 року пов’язаними сторонами визначено:

 � Костецька Лариса Олександрівна - керівник ТОВ «ФК «Юг Капітал»( з липня 
2016 року).

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без 
спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються ви-
ключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуван-
ням інтересів обох сторін. 

Станом на 31.12.2016 року дебіторська та кредиторська заборгованість із 
пов’язаними особами відсутня. 

Операції з пов’язаними особами (операції з відступлення права вимоги, за-
лучення фінансових активів, сплата платежів по операційній оренді, виплата за-
робітної плати) за 2016 рік наступні:

Отримано грошових коштів в розмірі - 10 618 тис. грн.; 
Виплачено грошових коштів в розмірі – 2 417,68 тис. грн.
Протягом 2016 року Товариство нараховувало та виплачувало заробітну плату 

управлінському персоналу відповідно до встановленої системи оплати праці. 

25. Сегменти
В силу технологічних особливостей товариства і сформованою практикою ор-

ганізації виробництва господарсько-галузеві сегменти не виділені.

26. Управління ризиками
Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення 

дебіторської заборгованості.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з 

клієнтами Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть по-
гіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування 
стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх 
впливу на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Това-
риства до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства 
щодо портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простро-
ченої заборгованості.

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених 
ресурсів та виконання зобов’язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквід-
ності контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення коштів 
і збільшення строків повернення позикового капіталу.

27. Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події 

що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства - відсутні.

Директор Костецька Л.О.

Головний бухгалтер Косенко Д.В.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, 
ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ»

за 2016 рік 
(з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.)

Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код 
ЄДРПОУ 37726300.

Відповідно до договору №08/2017 від 04 січня 2017 р. про надання ауди-
торських послуг між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ» (Свідоцтво про внесення до Ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські 
послуги, № 4445 від 30.06.2011 р.), та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ», незалежним 
аудитором Тарканій Оксаною Михайлівною (Сертифікат аудитора № 006038 
від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року) виконана перевірка річної 
фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ», (далі за текстом – «Товариство») 
станом на 31.12.2016 року. 

Аудиторську перевірку виконано в м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 37, 
літера «Б» з 04 січня 2017 року по 13 лютого 2017 року.

Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Костецької Лариси Олек-
сандрівни, яку призначено на посаду Директора з 04 липня 2016 р. відповід-
но до Протоколу № 31 від 04 липня 2016 р. Загальних зборів учасників ТОВ 
«ФК «ЮГ КАПІТАЛ». 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» несе відповідаль-
ність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповід-
ності до міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку, та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттє-
вих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї річної фінансо-

вої звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг видання 2014 року, прийнятих у відповідності до рішення 
Аудиторської палати України від 29.12.2015 №320/1 в якості національних 
стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з вико-
ристанням принципу вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року 
передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту 
незалежного аудитора.

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про 
аудиторську діяльність». 

Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих 
в Україні, вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-ІІІ, Розпо-
рядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
«Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових уста-
нов» від 28 серпня 2003 року N 41 та Порядку надання звітності фінансо-
вими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами 
- суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансо-
вими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими 
актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги 
з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір 
процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка 
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або по-
милок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансо-
вих звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обста-
винам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою 
для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу 
на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі не-
залежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо 
надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсо-
лютний, рівень упевненості.

Концептуальною основою складання фінансових звітів є Міжнародні 
стандарти фінансової звітності.

Відповідальність за правильність, достовірність первинних документів, 
документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представле-
ні аудитору для перевірки, несе Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» Костецька 
Лариса Олександрівна.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення своєї думки.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у чоти-
рьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 04 січня 2017 року, дата 
закінчення – 13 лютого 2017 року. Дата видачі висновку 13 лютого 2017 року.

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/201710



БЕЗУМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, фінансові звіти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» у відповідності 
до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності справедливо 
і достовірно відображають фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» станом на 
31.12.2016 р. року, його фінансові результати, рух коштів, що підтверджуєть-
ся даними бухгалтерського обліку та первинними документами.

Пояснювальний параграф
1. Не змінюючи думки звертаємо увагу на те, що ТОВАРИСТВО З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» 
не здійснювало перерахунок фінансової звітності, передбачений МСБО №29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 

Товариство розкрило інформацію про не застосування МСБО №29 «Фі-
нансова звітність в умовах гіперінфляції» у п.10 Приміток до річної фінансо-
вої звітності.

2. Через наявність вилученого капіталу Товариство має низькі показники 
абсолютної ліквідності, фінансової незалежності та фінансової стабільності. 

Директор В.П. Марченко
13 лютого 2017 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Аудитор О.М. Тарканій
13 лютого 2017 року
(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року)

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній 
Вал, буд. 4А, офіс 316

ЗВІТ 
ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ 

І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ»

I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«МАКСИМУМ»

Код ЄДРПОУ 37726300
Номер, серія, дата видачі та 
термін дії свідоцтва про вне-
сення до державного реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, 
які одноособово надають ауди-
торські послуги

Свідоцтво про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги, № 4445 від 
30.06.2011 року

Інформація про всіх аудиторів, 
що брали участь в аудиторській 
перевірці: номер, серія, дата 
видачі та термін дії сертифіката 
аудитора; номер, серія, дата 
видачі та термін дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ 

Тарканій Оксана Михайлівна, сертифікат ау-
дитора: серія № 006038 чинний до 26.12.2020 
року

Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ № 0035 від 04.07.2013 року

Телефон Тел. (044) 227-83-75
Місцезнаходження та електронна 
адреса

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, 
офіс 316
info@maximum-audit.com.ua

II. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ»

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ 
КАПІТАЛ»

Скорочена назва ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»

Код ЄДРПОУ 38123932

Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 37, 
літера «Б»

Дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб підпри-
ємців про проведення державної 
реєстрації

Дата запису: 27.03.2012 
Номер запису: 1 074 102 0000 042124
Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
видана Реєстраційною службою Головного 
управління юстиції в м. Києві 20.04.2015 року

Основні види діяльності відповід-
но до довідки з ЄДРПОУ

64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування
64.99 Надання інших фінансових 
послуг(крім страхування та пенсійного 
забезпечення),н.в.і.у.

Кількість учасників на 31.12.2016 
року

1

Кількість працівників на 
31.12.2016 року 7

Розрахунковий рахунок

П/р № 26503147376 у Публічному акціонерно-
му товаристві «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» у м. Києві,  
МФО 322959
П/р 265032521 у АТ «Райффайзен Банк 
АВАЛЬ» МФО 380805
П/р 26501053101309 у 
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842
П/р 26506053100811 у 
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842
П/р 26557053100097 у 
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842
П/р 26502053100224 у 
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842

Організаційно – правова форма 
Товариства

240 – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю

Кількість відокремлених підроз-
ділів

відсутні

Номери, серії, дати видачі, тер-
мін дії ліцензій та/або дозволу на 
здійснення діяльності

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг про реєстрацію фінансової 
установи. Реєстраційний номер 13102725. Се-
рія та номер свідоцтва ФК №331. Дата видачі 
– 22.08.2012 року. 

Аудитором перевірена наступна документація: установчі, реєстраційні і 
первинні документи.

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

III. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА БУХ-
ГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.1. Бухгалтерський облік Товариством в 2016 році ведеться відповідно 
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» 
встановлено, що Товариство має затверджену облікову політику відповідно 
до вимог п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні». Облікова політика Товариства передбачає принципи та 
методи організації і ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок 
складання звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської 
діяльності. Основні положення облікової політики Товариства відповідають 
Міжнародним стандартам фінансової звітності та діючим нормативно-право-
вим актам щодо здійснення господарської діяльності. Протягом періоду, що 
підлягав перевірці, відхилень та змін щодо облікової політики на Товаристві 
аудитором не встановлено.

3.1.2. Відповідно до положень облікової політики, Товариством прийнята 
та використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку 
з використанням спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечен-
ня типу 1-С Бухгалтерія. 

В цілому, за результатами проведеної аудиторської перевірки щодо від-
повідності фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» прийнятій обліковій 
політиці, суттєвих порушень аудитором не встановлено. 

IV. АКТИВИ
4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріаль-

них активів, нематеріальних активів та їх амортизації
4.1.1. Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства основні засоби від-

сутні. 
4.1.2. Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства нематеріальні ак-

тиви відсутні.
Оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби». 
Облік нематеріальних активів відповідає вимогам МСБО 38 «Нематері-

альні активи».
4.2. Облік інвестиційної нерухомості
Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства інвестиційна нерухо-

мість відсутня. 
4.3. Облік фінансових вкладень (інвестицій)
4.3.1. Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства довгострокові та 

поточні фінансові інвестиції – відсутні.
4.4. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.4.1. Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства довгострокова де-

біторська заборгованість відсутня.
4.5. Інші необоротні активи
4.5.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2016 

р. інші необоротні активи відсутні.
4.6. Відстрочені податкові активи
4.6.1. За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р. на ба-

лансі Товариства відстрочені податкові активи відсутні.
4.7. Облік запасів
4.7.1. За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 

31.12.2016 р. запаси відсутні.
4.8. Поточна дебіторська заборгованість
4.8.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 

31.12.2016 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, по-
слуги відсутня.

4.8.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими аванса-
ми на 31.12.2016р. становить 18 тис. грн.

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №1/2017 11



4.8.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 
31.12.2016р. відсутня.

4.8.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих дохо-
дів на 31.12.2016р. становить 3 450 тис. грн.

4.8.4. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. 
становить 187 139 тис. грн.

4.8.5. Облік розрахунків з дебіторами Підприємства в цілому ведеться 
відповідно до встановлених вимог Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності та обліку, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність» та інших нормативно – правових документів.

4.9. Облік грошових коштів та розрахунків
4.9.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент про-

ведення аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству.
4.9.2. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського 

обліку, щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформ-
лено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документа-
ції передбаченими нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської 
перевірки обліку грошових коштів, суттєвих розбіжностей та порушень за-
конодавства аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відпо-
відають даним фінансової звітності.

4.9.3. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках в банку 
Товариства станом на 31.12.2016 р. складають 29 тис. грн.

4.10. Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства інші оборотні активи від-

сутні.

V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 

31.12.2016 р. становить 9 326 тис. грн. і складається із зареєстрованого 
капіталу в розмірі 500 000 тис. грн., резервного капіталу в розмірі 17 тис. 
грн.,нерозподіленого прибутку в розмірі 309 тис. грн., вилученого капіталу в 
розмірі 491 000 тис. грн.

5.2. Внески до незареєстрованого капіталу, капітал у дооцінках, додатко-
вий капітал, накопичені курсові різниці у Товариства відсутні.

5.3.Протоколом №31 Загальних зборів учасників від 12 грудня 2016 року 
прийнято рішення:

5.3.1. Про продаж ТОВ «РД ІНВЕСТ» належної їм частки у статутному 
фонді в розмірі 1,8 %, що становить 9 000 000,00 (Дев’ять мільйонів грн. 00 
коп.) ТОВ «ЮГІСТЕР».

5.3.2. Про вихід із складу учасників ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» ТОВ «РД 
ІНВЕСТ» у зв’язку із викупом власної частки ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» у ста-
тутному капіталі в розмірі 98,2%, що складає 491 000 000,00 (Чотириста 
дев’яносто один мільйон) грн. 00 коп. 

5.4. У відповідності до останньої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІ-
ТАЛ», для забезпечення діяльності створено статутний капітал у розмірі 
500 000 000 (П’ятсот мільйонів) грн. 00 коп. 

Єдиним учасником ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» є ТОВ «ЮГІСТЕР» (іденти-
фікаційний код ЄДРПОУ – 40982745, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ольжи-
ча, 27/22, оф. 4) з часткою в статутному капіталі 1,8%, що становить 9 000 
000,00 (Дев’ять мільйонів грн. 00 коп.)

5.5. При проведенні перевірки порушень щодо формування господар-
ських операцій Товариства з обліку власного капіталу Товариства, аудитора-
ми не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінан-
сової звітності та вимогам чинного законодавства.

5.6. Вартість чистих активів Товариства не перевищує розмір статутного 
капіталу.

5.7. Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2016 року відповідає 
вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінан-
сових установ» від 28 серпня 2003 року № 41.

VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2016 р. довгострокові зобов’язання та довгострокові за-

безпечення відсутні.

VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом на 

31.12.2016 р. відсутня.
7.2. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати пра-

ці станом на 31.12.2016 р. відсутня. 
7.3. Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 р. становлять 30 тис. грн.
7.4. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхуван-

ня станом на 31.12.2016 р. відсутня.
7.5 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

станом на 31.12.2016 р. становить 4 тис. грн., в тому числі з податку на при-
буток 4 тис. грн.

7.6 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ста-
ном на 31.12.2016 р. відсутня.

7.7. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2016 р. складають 181 276 
тис. грн.

7.8. Облік зобов’язань Товариства ведеться відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.

VIIІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТ-
КІВ

8.1. Доходи Підприємства акумулювались відповідно до правил бухгал-
терського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а 
облік витрат - на рахунках класу 9 («Витрати діяльності»), що відповідає 
«Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-
подарських операцій підприємств і організацій». Методи обліку доходів та 
витрат відповідають чинному законодавству та міжнародним стандартам 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

8.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, доходи та витрати 
Підприємства, відображені в формах звітності (Форма №2), відповідно до 
даних бухгалтерського обліку. При проведенні перевірки, на підставі наданої 
Підприємством інформації, суттєвих порушень чинного законодавства нами 
не встановлено.

8.3. За 2016 року Підприємство отримало прибуток у розмірі – 263 тис. 
грн.

ІX. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відпо-

відає встановленим вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та вимогам Міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку та фінансової звітності.

ДОВІДКА
про фінансовий стан ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» на 31.12.2016р. 

м. Київ, 13 лютого 2017 року

№ 
п/п Показники Розрахунок показників

Опти-
мальне 

значення

Фактичне зна-
чення

на
 

31
.1

2.
20

15

на
 

31
.1

2.
20

16

1
Коефіцієнт по-
криття (загальної 
ліквідності)

Оборотні активи (р.1195) 
/ Поточні зобов’язання (р. 
1695)

> 1 2,4 1,05

2 Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

Оборотні активи (р.1195) 
– Запаси (р.1100) / Поточні 
зобов’язання (р. 1695)

0,6-0,8 2,4 1,05

3 Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності

Грошові кошти та їх екві-
валенти (р.1165) / Поточні 
зобов’язання (р. 1695)

0,2-0,35 0,0002 0,0002

4
Коефіцієнт авто-
номії (фінансової 
незалежності)

(Власний капітал (р.1495) / 
Підсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,58 0,05

5 Коефіцієнт фінан-
сової стабільності

(Власний капітал (р.1495) / 
Загальна сума зобов’язань 
(р. 1595 + р.1695)

> 1,0 1,4 0,05

Джерелами визначення показників фінансового стану були:
баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 р. (форма 

№1);
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 

рік(форма №2);
інша додаткова інформація.
Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними та-

блиці можна зробити висновок, що станом на 31.12.2016 року більшість 
показників знаходяться нижче нормативного значення, окрім коефіцієнтів 
загальної та швидкої ліквідності. Така ситуація виникла через наявність 
вилученого капіталу станом на 31.12.2016 року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних 
зобов’язань Товариство може негайно сплатити за рахунок власних коштів 
та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,0002.

Станом на 31.12.2016 р. коефіцієнт автономії складає 0,05. Цей по-
казник вказує на те, що станом на 31.12.2016 р. 5% активів Товариства 
складають власні кошти.

Значення коефіцієнтів загальної та швидкої ліквідності вказує на те, 
що Товариство може оплатити 100% поточної кредиторської заборгова-
ності за рахунок оборотних коштів.

Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що влас-
ного капіталу і забезпечень у Товариства достатньо для погашення 5% 
зобов’язань. 

Директор В.П. Марченко
13 лютого 2017 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Аудитор О.М.Тарканій
13 лютого 2017 року
(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року)

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній 
Вал, буд. 4А, офіс 316

Додатки: 
копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр ау-

диторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України про 
включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки фінансових установ, баланс (звіт про фінансовий 
стан) станом на 31.12.2016 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукуп-
ний дохід) за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів за 2016 рік, звіт про влас-
ний капітал за 2016 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Всього: на ______ аркушах

ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/201712


