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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017

01

01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»

за ЄДРПОУ

39706018

Територія

Печерський р-н, м.Києва

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

240

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Надання інших фінансових послуг (крім страхуванн та
пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Вид економічної діяльності

за КВЕД

64.99

Середня кількість працівників1

2

Адреса, телефон

01042, м.Київ, Печерський район, вулиця Патріса Лулумби, будинок 19, 044 384-00-58

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
v

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Додатковий капітал
1410
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Усього за роздiлом I
1495
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
розрахунками з бюджетом
1620
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
БАЛАНС
1900

На
кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

-

15
15
-

1030

5 000

5 000

1035
1040
1045
1090
1095

5 000

5 015

1100
1110

-

-

1125

-

4

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

1
1
1

13
56
56
73

1200

-

-

1300

5 001

5 088

ПАСИВ

На кінець
звітного
періоду

3

На початок
звітного
періоду

2

Код
рядка

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за роздiлом II
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
БАЛАНС

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

1

2

3

4

1400
1405

5 001
-

5 201
-

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках

3
5 001

4
2
( 200 )
5 003

-

-

-

-

-

2
2
6
1
74
85

-

-

5 001

5 088

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Товариство з обмеженою вілпоПідприємство відальністю «Фінансова компанія за ЄДРПОУ
39706018
«ФІНЕКСПРЕС»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
За
За
аналогічний
Код
Стаття
звітний
період
рядка
період попереднього
року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції
2000
4
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
2050
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
2090
4
збиток
2095
-
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ТОВ «Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інші операційні доходи
2120
15
( 17 )
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
2190
2
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
2
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
2
збиток
2355

4
-

2
2400
2405
2410

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2415

-

-

2445
2450

-

-

2455

-

-

2460
2465

2

-

Код
рядка

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

За
звітний
період

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
12
3
2
17

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Стаття

Код

1

2

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату поверненн авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3

4

3000
3005
3006
3010
3015
3095

873

-

3100
3105
3110
3115

(3)
(1)
(1)

-

3118

(1)

-

3140
3190
3195

( 812 )
56

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
56
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
56

Товариство з обмеженою вілповідальністю «Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»

Підприємство

За аналогічЗа звітний ний період
період попереднього року

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

II. Сукупний дохід
Найменування показника

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 12 31
Товариство з обмеженою вілпоПідприємство відальністю «Фінансова компанія за ЄДРПОУ
39706018
«ФІНЕКСПРЕС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004

( 5 000 )
( 5 000 )

5 001
5 001
1
1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
за ЄДРПОУ
39706018

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2016 рік
Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок

Код

Зареєстрований
капітал

2
4000

3
5 001

4
-

5
-

6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
-

4005
4010

-

-

-

-

-

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
5 001

-

-

-
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ТОВ «Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»

1

2
Інші зміни
4090
Скоригований залишок на початок року
4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
4210
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
Інші зміни в капіталі
4290
Разом змін у капіталі
4295
Залишок на кінець року
4300

Звіт про власний капітал (продовження)
3
4
5
6
5 001
-

7
2
-

8
-

9
-

10
5 001
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200
-

-

-

-

-

( 200 )
-

-

-

200
5 201

-

-

-

2
2

( 200 )
( 200 )

-

2
5 003

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ(ПРИМІТКИ)
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІЗА МСФЗ
ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
ЗА 2016 РІК.
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності
за 2016 рік.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (надалі – «Товариство») зареєстровано 23 березня
2015 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних
осіб-підприємців – 1 070 102 0000 057468, відповідно до чинного законодавства
України.
За час існування Товариства до її Статутних документів вносились зміни в
наступні дати: 26.06.2015 р., 05.07.2016 р., 14.12.2016 р.
Форма власності – приватна.
Юридична адреса Товариства: 01042, м.Київ, Печерський район, вулиця
ПАТРІСА ЛУМУМБИ, будинок 19, приміщення 50
Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Товариства
не відбувалось.
Податок на прибуток по Товариству розраховується та сплачується за базовою
ставкою за місцем реєстрації в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м Києві.
До органів управління Товариства відносяться:
- Загальні збори учасників;
- Дирекція;
- Ревізійна комісія.
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, на яких
визначаються основні напрямки діяльності Товариства та затверджуються її плани
та звіти про їх виконання.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, її відокремлених
підрозділів здійснюється Ревізійною комісією.
Посадові особи Компанії відповідають за заподіяну ними Компанії шкоду
відповідно до законодавства України.
Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання
фінансових послуг.
Предметом діяльності Товариства є:
• Послуг з переказу коштів;
• Послуги з обміну валют;
• Послуги з факторингу;
• Надання послуг з фінансового лізингу;
• Надання поручительств, гарантій, позик;
• Послуги з надання фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням
щодо наступного їх повернення;
• Надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, за
рахунок власних коштів.
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг та надає фінансові послуги з переказу коштів у національній
валюті без відкриття рахунку на підставі ліцензії Національного банку України №37
від 29.01.16.
Облікова кількість працівників Товариства складає 3 особи. Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень, без десяткових знаків.
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансвої звітності («МСФЗ»), випущених Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та пояснень, опублікованих
Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності («МКТФЗ»).
Основні
принципи облікової політики, застосовані
при підготовці цієї
фінансової звітності наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно
застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016р. Товариство
дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених
у
Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних
принципів, передбачених 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 припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному
майбутньому);
-зрозумілості;
-доречності (суттєвості);
-достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою,
нейтральність, обачність, повнота);
-зіставності;
-можливості перевірки, тощо.
Дата затвердження до випуску
Фінансова звітність за рік, що закінчився затверджена до випуску 31 січня 2017
року, та підписана управлінським персоналом в особі Директора, Головного бухгалтера.

Основні принципи облікової політики
Основні принципи облікової політики, які застосовані при підготовці фінансової звітності та наведені нижче, послідовно застосовувались протягом усіх звітних
періодів. Змін до облікової політики, які би потребували проведення відповідних
коригувань не було.
При складанні фінансової звітності за 2016 рік Товариство дотримувалось
принципів складання фінансової звітності, які викладені у Концептуальній основі складання фінансової звітності, яка видана Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Оцінки та судження, які мають найбільш значний вплив
У наслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей
фінансової звітності не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо.
При підготовці фінансової звітності, відповідно із вимогами МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», управлінським персоналом були зроблені оцінки, судження та припущення, які впливають на відображення інформації
щодо активів та зобов’язань у фінансової звітності та її розкриття.
Зроблені оцінки, судження та припущення мають на меті представлення доречної та достовірної інформації у фінансовій звітності про фінансовий стан та
результати діяльності. Всі зроблені оцінки, судження та припущення базуються на
найостаннішій наявній достовірній інформації і переглядаються на постійній основі
якщо відбуваються зміни обставин на яких базувалась оцінка, або внаслідок нової
інформації чи більшого досвіду.
Вплив змін облікової оцінки визнається перспективно, коригуючи балансову
вартість відповідного активу, зобов’язання або статті власного капіталу в періоді,
коли відбулася зміна, якщо зміна впливає лише на цей період та у майбутніх періодах, якщо зміна впливає на них разом
Резерви:
• Резерв
cумнівної
заборгованості
нараховується
відповідно
платоспроможності кожного дебітора в абсолютному вираженні в обсязі 100% від
сум дебіторської заборгованості.
• резерв відпусток, нараховується
поквартально та розраховуються за
формулою:
Сума відрахування до резерву = (Фонд оплати праці + нарахування єдиного
соціального внеску) / кількість календарних днів у поточному кварталі (за
виключенням святкових днів) х 6.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.
Резервний капітал:
Товариство формує резервний капітал на покриття непередбачених збитків
по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до
резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від чистого прибутку Товариства
до досягнення ними 25 відсотків розміру Статутного капіталу.
Склад фінансової звітності :
-Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016року;
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016рік;
-Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
-Звіт про власний капітал за 2016р.
-Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
2. 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 інформації 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 відображаються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає
відомо.
3.Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування
в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході
звичайної діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або
умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань
відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне
продовжувати свою діяльність в майбутньому.
4.Баланс (Звіт про фінансовий стан).
Облікова політика в Товаристві регламентується Законодавством України,
МСФЗ та Наказом по Товариству «Про організацію бухгалтерського обліку та
облікової політики у 2016 році №1 від 05.01.2016р.
До форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» протягом року коригування
не вносились.
Відомості викладені у розрізі оборотних та необоротних активів. Оцінку
балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на
поточні (оборотні) та непоточні (необоротні)відповідно до вимог МСБО 1 «Подання
фінансових звітів». До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що
очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
4.1. Необоротні активи
4.1.1. Основні засоби.
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ТОВ «Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»
Щодо усіх груп основних засобів підприємство дотримується єдиної політики
визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку та
первісною вартістю та збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція,
тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання об’єкта, за вирахуванням зносу.
Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, його подальший
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
При нарахуванні амортизації основних засобів Товариство застосовує
прямолінійний метод.
Станом на 31.12.2016 року в обліку підприємства відображалися основні
засоби первісна вартість яких склала - 14,71 тис.грн., амортизація – 0,25 тис. грн.,
залишкова вартість складає – 14,46 тис.грн.
За 2016 рік зміни методів нарахування амортизації та терміну корисного
використання основних засобів не відбувалося. Уцінка та дооцінка основних
засобів в 2016 році не проводилась.
4.1.2. Довгострокові фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2016 року довгострокові фінансові інвестиції Товариства
складають 5 000 тис. грн., що відповідає значенню рядка 1030:
-Корпоративні права ТОВ «ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39684314)
4.1.3 Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи на кінець року станом на 31.12.2016 року
становлять 0 тис. грн.
Згідно вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» Товариством здійснено
перевірку із застосуванням методу зобов’язань наявності тимчасових різниць,
як різниць між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою базою.
4.2. Оборотні активи.
Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з
критеріїв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання
у діяльності з надання фінансових кредитів протягом операційного циклу та не
більше 12 місяців з дати балансу.
4.2.1. Дебіторська заборгованість
за розрахунками з нарахованих
доходів.
Станом на 31.12.2016р. Товариство має 4 тис. грн. дебіторської заборгованості
банка за нарахованою винагородою, дана дебіторська заборгованість є
короткостроковою.
4.2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти станом на 31.12.2016р. зберігаються на банківських поточних
рахунках в сумі 56 тис. грн., поточний банківський рахунок відкритий в ПАТ «БАНК
ФАМІЛЬНИЙ», м.Київ
4.3. Відомості про власний капітал
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016р 5003
тис.грн.
Нерозподілений прибуток 2 тис.грн.
Статутний капітал – 5201 тис.грн.
Неоплачений капітал – 200 тис. грн.
Резервний капітал становить – 0,09 тис.грн.
4.4 Поточні зобов’язання.
Зобов’язаннями визнається заборгованість Товариства іншим особам.
Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що
мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з
відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є
справедливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за
отримані товари, роботи, послуги.
Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2016р. складаються з:
-поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги – 0,09 тис.грн.;
-поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн.,
у тому числі – 0,4 тис.грн. з податку на прибуток;
-поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 6 тис. грн.
Поточні забезпечення становлять 1 тис. грн. та складаються з суми резерва
на виплату відпусток.Товариство розраховувало резерв відпусток станом на
31.12.2016р., враховуючи ставку ЄСВ в розмірі 22% , згідно норми на 2016 рік.
Інші поточні зобов’язання становлять 74 тис.грн.
5. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту
про фінансові результати (звіту 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
доходу, для отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) відображається в момент,
коли контроль над послугами надається покупцю та в сумі відшкодування, яке
Товариство за його припущеннями, буде мати право отримати в обмін на передачу
товарів або послуг покупцю.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності
до чинного законодавства України.
5.1 Операційна діяльність.
Адміністративні витрати, пов’язані з утриманням та обслуговуванням
Товариства, у 2016 році складають 17 тис. грн. , які складаються з:
-витрат на оплату праці – 12 тис.грн.;
-відрахування на соціальні заходи – 3 тис грн.;
-розрухункове-кассове обслуговування – 1 тис. грн.;
-формування резерву відпусток – 1 тис. грн.;
Фінансовий результат від операційної діяльності товариства за 2016р.
становить 2 тис. грн. (прибуток).
5.2. Фінансова діяльність.
Інші фінансові доходи становлять 0 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток – 0,4 тис. грн.
Чистий прибуток за 2016 рік становить 2 тис.грн.
6. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).
Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим
методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі.
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.
6.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.
Інші надходження склали 873 тис грн., дані надходження складаються з прийнятих грошових коштів для переказу.
Витрачання у 2016 р. на оплату товарів (робіт , послуг) склали - 817 тис. грн.
(дані витрачання складаються с сум, які прийніті для переказу та перераховані
отримувачам), оплату праці – 3 тис. грн., відрахувань на соціальні заходи – 1

тис.грн., зобов’язань з податків і зборів – 1 тис. грн., витрачання на оплату інших
податків и зборів -1 тис. грн. ,інші витрачання - 811 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2016 рік становить
– 56 тис. грн . (прибуток).
6.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить 0 тис. грн.
6.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 0 тис. грн.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.2015 року складає 1 тис. грн., на
31.12.2016 р. 56 тис. грн.
7. Звіт про власний капітал.
Станом на 01.01.2016 року Капітал згідно Звіту про власний капітал за 2015
рік складав 5 001 тис. грн., нерозподіленого прибутку на 0 тис. грн..Скоригований
залишок на початок року склав тис.грн..
Облік нерозподіленого прибутку
здійснюється
відповідно до чинного
законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. становить – 2
тис. грн.
Резервний капітал створений у розмірі 0,09 тис. грн.
Неоплачений капітал складає 200 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016 р. 5 003
тис. грн.
8. Вплив інфляції на монетарні статті.
Згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції», застосування якого базується на професійному
судженні, управлінський персонал Компанії прийняв рішення не проводити
перерахунок фінансової звітності за 2016 рік, обгрунтувавши свою позицію
наступним.
Зокрема, проаналізувавши критерії, які характеризують показник гіперінфляції
і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей
у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті.
Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження
купівельної спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій
одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися
в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами,
які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду
відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або
перевищує цей рівень.
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний
рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав
101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхідності
проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2016 рік.
При врахуванні додаткових характеристик, важливим фактором є динаміка
змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році –
12,4%. Така динаміка послужила аргументом для судження щодо невикористання
норм МСБО 29 на тій підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити
зі стану глибоких інфляційних процесів. Також прогноз НБУ щодо інфляції на
2017 рік становить 9,1%, а на 2018 рік - 6%. Проаналізувавши інші критерії, що за
показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний
стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Швидке
сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6
разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося
зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім цього, індекс заробітної плати у
2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також, не можна
стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється
за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом
періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
9. Оподаткування.
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку. Поточний податок
на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату
(18%). Відстрочений податок відображається в відношенні тимчасових різниць,
що виникають між балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх податковою
базою.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові
результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного
прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
10. 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.
________________________ Данілов Д.О.

Директор
Головний бухгалтер

________________________ Маринченко О.О.

ФІН-АУДИТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
03035, м.Київ, вул. Липківського Василя, б. 45, Бізнес центр «НЕСТ» оф.712,
тел: 538-16-69, ЄДРПОУ 38354037, E-mail: finaudit@mail.ua
П/р 26001001040757 в відділенні «Київська обласна дирекція ПАТ «КБ «УФС»,
МФО 377777, www.finaudit.biz
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ФІНЕКСПРЕС»
за 2016 рік
Звіт щодо фінансової звітності
Відповідно до договору № 01-15/06 від 16.01.2017, ми провели аудит
фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (далі – Товариство), що включає Баланс (Звіт про
фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт
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ТОВ «Фінансова компанія «ФІНЕКСПРЕС»
про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової
звітності за 2016 рік, які додаються до цього аудиторського висновку та
затверджені керівництвом Товариства.
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, затверджених
Аудиторською Палатою України в якості національних стандартів аудиту.
Основні відомості про Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
Код за ЄДРПОУ
39706018
Місцезнаходження
юридичної 01042, м.Київ, вул.Патриса Лумумби, буд. 19,
особи
прим. 50
Організаційно-правова
форма Товариство з обмеженою відповідальністю
суб’єкту перевірки
Дата державної реєстрації
23.03.2015
Дата внесення останніх змін до 13.12.2016
статуту
Керівник
Данілов Денис Олексійович
Головний бухгалтер
Маринченко Олена Олександрівна
Основні види діяльності за КВЕД
(код):
Надання інших фінансових послуг (крім стра64.99
хування та пенсійного забезпечення)
НБУ на переказ коштів у національОтримані ліцензії на здійснення Ліцензія
ній валюті без відкриття рахунків видана
діяльності
29.01.2016 №37
Повне найменування

Статутний капітал
Кількість працівників
Кількість засновників/учасників

5 200 500 (п’ять мільйонів двісті тисяч п’ятсот)
грн.
3 (три)
1 (один) – юридична особа

Згідно до законодавства України та наказу «Про облікову політку» Товариство
складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Облікова політика застосовувалась у фінансовому обліку Товариством послідовно
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.
Фінансові показники в обліку відображаються по фактичним витратам за
виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості,
зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період і активів, наявних
для продажу.
ТОВ «ФІН-АУДИТ» на підставі чинного законодавства, існуючих Міжнародних
стандартів аудиту та умов договору самостійно визначає форми, методи та
масштаб виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності.
Місце проведення аудиту: 01042, м.Київ, вул.Патриса Лумумби, буд. 19, прим. 50.
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність за підготовку та надання інформації для проведення
аудиторської перевірки у відповідності з вимогами МСА № 210 «Узгодження умов
завдань з аудиту» несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку і
складання фінансової звітності за період, що перевіряється, є:
Директор – Данілов Денис Олексійович;
Головний бухгалтер – Маринченко Олена Олександрівна.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на
основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
У зв’язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення
заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають,
що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.
Опис перевіреної фінансової інформації
З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо
фінансової звітності Товариства була перевірена наступна фінансова інформація
за 2016 рік та інші дані які мають безпосереднє відношення до такої інформації:
- Статутні та реєстраційні документи;
- Наказ про облікову політику та його застосування;
- Структура бухгалтерської служби та документообіг;
- Регістри бухгалтерського обліку;
- Договори, банківські, касові та інші первинні документи;
- інші документи які характеризують фінансово-господарську діяльність;
- Фінансова звітність.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики,
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Обсяг аудиторської перевірки
В процесі проведення аудиту був виконаний необхідний комплекс процедур
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:
- переддоговірний комплекс процедур та прийняття завдання до виконання;
- планування аудиту;
- оцінка внутрішнього контролю;
- ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та рівня суттєвості;
- визначення аудиторської вибірки, виконання тестів контролю та виконання
процедур по суті;
- виконання аналітичних процедур;
- аналіз робочої документації;
- контроль якості виконання завдання;
- складання аудиторського висновку,
та інші.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають, щоб планування та виконання
завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності Товариства було

спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в звітах суттєвих
помилок. Під час виконання завдання зроблено дослідження шляхом вибіркового
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовій
звітності Товариства. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує
розумну основу для складання аудиторського висновку про надання впевненості
щодо річної фінансової звітності Товариства.
Аудиторський висновок складено згідно чинного законодавства України, на
підставі Закону України «Про аудиторську діяльність», відповідно до МСА №700
Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА №705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
З урахуванням рівня суттєвості та інших властивих аудиту обмежень існує
ймовірність того, що будь які істотні помилки можуть залишитись не знайденими.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки щодо повноти та достовірності комплекту річної
фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з нестабільними політичними та економічними обставинами в
Україні які призвели до знецінення національної валюти, подорожчання вартості
товарів, робіт та послуг і падіння попиту, існує суттєва невизначеність щодо
подій чи обставин які можуть вплинути у майбутньому на безперервну діяльність
Товариства.
Висловлення думки
Аудиторами підтверджується, що фінансова звітність Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» станом на 31.12.2016,
з урахуванням параграфу «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,
відображає справедливо й достовірно її фінансовий стан, фінансові результати,
рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Станом на 31.12.2016 розмір статутного капіталу Товариства визначеного у
його статуті відповідає статутному капіталу у фінансовій звітності.
Єдиним засновником/учасником (набувачем істотної участі) Товариства є
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ» ( код ЄДРПОУ
-39684314).
Відповідно до протоколу №Ф-4 від 13.12.2016 статутний капітал Товариства
було збільшено з 5 000 500 (п’ять мільйонів п’ятсот) грн. 00 коп. до 5 200 500 (п’ять
мільйонів двісті тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.
Неоплачений капітал Товариства становить 200 тис.грн.
Подія після дати балансу
Внесок до статутного капіталу Товариства його засновником – ТОВ
«ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ» ( код ЄДРПОУ -39684314) у сумі 175 000 (сто сімдесят
п’ять тисяч) грн. 00 коп. підтверджений банківською випискою від 17.03.2017.
Неоплачений капітал на дату цього висновку становить 25 000 (двадцять п’ять
тисяч) грн. 00 коп.
Станом на 31.12.2016 розмір власного капіталу Товариства становить 5 003 тис.
грн., що відповідає вимогам пункту 1 розділів VII та XI Положення про державний
реєстр фінансових установ, що затверджено Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
28.08.2003 року № 41.
За період з 31.12.2016 до дати цього висновку будь яких подій чи обставин,
(крім тих які визначені у параграфі «Подія після дати балансу») які не знайшли
своє відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства не виявлено.
Інших фактів чи обставин крім тих що визначені у параграфі «Інформація
що впливає на висловлення думки», які можуть суттєво вплинути на діяльність
Товариства у майбутньому не виявлено.
Вартість чистих активів Товариства становить 5 003 тис.грн. що на 198 тис.грн.
менше вартості його статутного капіталу.
Станом на 31.12.2016 сума активів Товариства становить 5 088 тис.грн. і
складається з наступних елементів:
Основні засоби – 15 тис.грн. (витрати на придбання і введення в експлуатацію
комп’ютерної оргтехніки);
Довгострокові фінансові інвестиції – 5000 тис.грн. (придбана частка у
статутному капіталі іншого товариства);
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 4 тис.грн.
(дебіторська заборгованість по рахунку 361 за надані послуги);
Інша поточна дебіторська заборгованість – 13 тис.грн. (по договорах за участь
в платіжній системі);
Рахунки в банках – 56 тис.грн. (залишок грошових коштів на поточному
рахунку).
Активи які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в
Товаристві відсутні.
Прострочені зобов’язання в Товаристві відсутні.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІН-АУДИТ»

Номер, дата видачі свідоцтва №4543 видане рішенням АПУ від 20.12.2012р.
про внесення в реєстр АПУ №262/3, чинне до 20.12.2017р.
Номер, дата видачі свідоцтва
про внесення до реєстру
аудиторських фірм та ауди- №0106 від 13.02.2014р. рішенням НАЦКОМФІНторів, які можуть проводити ПОСЛУГ №441, чинне до 20.12.2017р.
аудиторські перевірки фінансових установ
Адреса, телефон

03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, б. 45,
офіс 712, тел.(044) 538-16-69

Договір на проведення ау- Від «16» січня 2017р. №01-15/06
диту
Початок проведення аудиту

«14» березня 2017р.

Закінчення проведення ау- «20» березня 2017р.
диту
Обмеження щодо розповсюдження
Даний Аудиторський висновок складений для надання регуляторному
органу - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Товариству та для оприлюднення у відповідних виданнях і не
може бути використаний для інших цілей.
Директор

Скрипніченко Г.С.

М.П.
Сертифікат № 003336 наданий Рішенням АПУ від 26 березня 1998 року № 64
Дата висновку: 20 березня 2017 року

