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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
 
 
АДРЕСАТ 
 
керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ 
ЦЕНТР»   
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 
 
ВСТУП  
 
Основні відомості про товариство 
 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (надалі – Товариство). 
 
Код за ЄДРПОУ – 37052871. 
 
Місцезнаходження – 40011, м. Суми, Ковпаківський р-н, вулиця Супруна, будинок 26. 
 
Зареєстровано 08.04.2010 р. № 1 632 102 0000 007678 Виконавчим комітетом Сумської 
міської ради. 
 
Ліцензії:  
 
- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ 
№533984 від 25.05.2010 р. (анульована згідно чинного законодавства) на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів;  
 
- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ 
№533974 від 21.05.2010 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами;  
 
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ 
№286699 від 29.10.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку  - 
депозитарної діяльності депозитарної установи. 
 
Відповідальними за фінансово-господарчу діяльність у періоді, який перевіряється, 
були: 
 
Директор – Бєлікова Ольга Іванівна 
Головний бухгалтер – Кальченко Вікторія Григорівна 
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Опис обсягу аудиторської перевірки 
 
Незалежний аудитор провів аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», що додається, яка включає 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 р., Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний доход), Звіт про власний капітал,  Звіт про рух грошових 
коштів, примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату. 
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року. 
  
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ 
ЗВІТНІСТЬ 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 
 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Аудитор провів 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. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає 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 включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності. 
 
Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки. 
 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

  
Згідно з чинними законодавчими вимогами при складанні фінансової 
звітності Товариство зобов’язано використовувати Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Це 
призводить до існування суттєвої невизначеності щодо застосування нових 
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Міжнародних стандартів фінансової звітності, які опубліковані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та ще не набрали чинності. 

  
Наша думка не модифікована щодо цих питань. 
 
 
Безумовно-позитивна думка 
 
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМСЬКИЙ 
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» станом на 31.12.2014 р., його фінансові результати і рух 
грошових коштів,  примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до МСФЗ. 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
 
Перевірка проводилась ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», код за ЄДРПОУ 33479808. 
 
Зареєстровано 16.05.2005 р. № 1 480 102 0000 009696 Виконавчим комітетом 
Харківської міської ради. 
 
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги видане Аудиторською Палатою України за № 3631 від 
15.07.2005 року. Термін дії до 29.04.2015р. 
 
Включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 
01.11.2012р., № 260/3. 
 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний 
номер Свідоцтва: 123, серія та номер Свідоцтва: П 000123 від 20.06.2013р. Термін дії до 
29.04.2015р. 
 
Директор Аудиторської фірми «Фінансовий експерт» - Т.В. Таскаєва,  
Сертифікат А № 004792 від 22.06.2001р. Термін дії до 22.06.2015 р. 
 
Місцезнаходження юридичної особи та фактичне місце розташування: 61057,  
м. Харків, вул. Чернишевська, 10,  
Тел. (факс) 706-43-93 
 
Договір на проведення аудиту від 03 березня 2015 року № 11. 
 
Термін проведення аудиторської перевірки 03.03.2015 – 16.03.2015 рр. 
 
 
  
Дата звіту – 20.03.2015 р. 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Повне найменування:       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ 
                                            ЦЕНТР» 
Скорочене найменування : ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
Код ЄДРПОУ: 37052871 
Юридична адреса: 40011, Сумська обл., м. Суми, вул. Супруна, б. 26 
Дата первинної реєстрації: 08.04.2010 р. Свідоцтво серія А01 №184239 
Ліцензії:  
- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №533974 від 21.05.2010 р. на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;  
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №286699 від 29.10.2013 р. на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку  - депозитарної діяльності депозитарної установи. 
 
Види діяльності: 
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 
Кількість працівників Товариства станом на 31.12.2014 р. -  8 осіб. 

2.  ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Основи підготовки фінансової звітності 

Оскільки датою переходу Товариства на МСФЗ є 01.01.2013 р., фінансова звітність за 2014 рік є першим повним комплектом фінансової 
звітності, який відповідає вимогам  МСФЗ. Фінансова звітність за 2013 рік була попередньою для звітності за 2014 рік і використана як порівняльна 
інформація у фінансовому звіті за 2014 рік. 

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. є першою річною фінансовою звітністю, яка повинна відповідати 
вимогам МСФЗ. 

Датою переходу Товариства на МСФЗ є 1 січня 2013 рок. З цієї дати Товариство прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності 
(IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Перехід з національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ 
не зробив істотного впливу на фінансову звітність Товариства, детальні коригування за статтями викладені у Примітках до попередньої фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік. 

 
Заява про відповідність 

Фінансова звітність була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), виданими Радою з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності  (Рада з МСФЗ). 

 
Концептуальна основа 

Керівництво Товариства підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування 
враховуючи зовнішні та внутрішні чинники. 

Принципи оцінки фінансових показників 

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу обліку за фактичними витратами, за винятком фінансових інструментів, які 
оцінюються за справедливою вартістю, зміни якій відображаються у складі прибутку або збитку за період. 

Функціональна валюта і валюта подання даних фінансової звітності 

Функціональною валютою Товариства є Українська гривня, яка є національною валютою України та  найкращим чином відображає 
економічну сутність більшості проведених Товариством операцій і пов'язаних з ними обставин, що впливають на її діяльність.  

Українська гривня є валютою подання даних цієї фінансової звітності. 
 Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень. 

Використання оцінок та суджень 

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і зобов'язань і розкриття умовних активів і зобов'язань при 
підготовці даної фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок.  

 Допущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно оцінюються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в розрахункових 
оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами. 

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють 

Прийнята облікова політика застосовується вперше. Надалі планується застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій 
політиці, застосованій в попередньому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і можливого впливу наведених нижче 
стандартів та інтерпретацій і поправок до них, які набирають чинності з 1 січня 2015 року. 

Протягом 2014 року облікова політика не змінювалася. Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, і поправки (зміни) до них. Товариство 
має намір застосовувати ці стандарти, якщо вони є доречними (або будуть надалі доречні) для діяльності Фонду. 

МСФЗ (IAS) 19 - «Виплати працівникам»  

Рада з МСФЗ опублікувала кілька поправок до МСФЗ (IAS) 19. Вони варіюються від фундаментальних змін (наприклад, виключення 
механізму коридору і поняття очікуваної прибутковості активів плану) до простих роз'яснень та змін формулювання. Товариство не бере участь у 
пенсійних схемах. Тому поправки до МСФЗ (IAS) 19 не впливають на звітність Товариство . Нова редакція стандарту набрала чинності для річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. Протягом 2014 року  зміни до стандарту МСФЗ (IAS) 19,  що відбулися,  Товариства не 
стосуються. 

МСФЗ (IAS) 28 - «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» 

В результаті публікації МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» і МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах 
господарювання», МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» і тепер описує застосування 
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методу дольової участі (методу участі в капіталі) не тільки стосовно інвестицій в асоційовані компанії, але також стосовно інвестицій в спільні 
підприємства. Товариство не має інвестицій в спільні підприємства.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 - «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань» 

В рамках цих поправок роз'яснюється значення фрази «на даний момент володіє юридично закріпленим правом на здійснення 
взаємозаліку». Поправки також описують, як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахунків 
(таких як системи єдиного клірингового центру). Передбачається, що дані зміни не вплинуть на фінансове становище або фінансові результати 
діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS 1) - «Позики, надані державою» 

Згідно з даними поправками, компанії, що вперше застосовують МСФЗ, повинні застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних 
грантів та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно щодо наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. 
Товариство може прийняти рішення про ретроспективному застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, залежно від того, який 
стандарт застосовується) і МСФЗ (IAS) 20 відносно позик, наданих державою, якщо на момент первинного обліку такої позики була необхідна 
інформація. Завдяки цьому виключенню, компанії, що вперше застосовують МСФЗ, звільняються від ретроспективної оцінки раніше наданих їм 
державою позик за ставкою нижче ринкової. Поправка не вплине на фінансову звітність Товариства. Позик від держави Товариство не одержувало. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань» 

Згідно з даними поправками, компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку і відповідні угоди 
(наприклад, угоди про надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачі будуть мати інформацію, корисною для оцінки впливу угод про 
взаємозалік на фінансове становище компанії. Нові вимоги щодо розкриття інформації застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, 
які взаємозаліковуються відповідно до МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання». Вимоги щодо розкриття інформації також 
застосовуються до визнаних фінансових інструментів, які є предметом юридично закріпленої генеральної угоди про взаємозалік або аналогічної 
угоди, незалежно від того, чи підлягають вони взаємозаліку згідно з МСФЗ (IAS) 32. Поправки не матимуть впливу на фінансовий стан і результати 
діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Поправки , 
які відбулися у 2014 році також не впливають на результати діяльності Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 9 - «Фінансові інструменти» 

МСФЗ (IFRS) 9 був випущений за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ із заміни МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, 
що стандарт набуде чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати, але в результаті випуску Поправок до 
МСФЗ (IFRS) 9 «Дата обов'язкового застосування МСФЗ (IFRS) 9 і перехідні вимоги до розкриття інформації», опублікованих в грудні 2011 р., дата 
обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 може вплинути на класифікацію та 
оцінку фінансових активів та фінансових зобов’язань. Для надання повної картини можливого впливу цього стандарту на суми і розкриття у 
фінансовій звітності, Товариство оцінить цей вплив у майбутньому, комплексно з матеріалами інших етапів проекту після їхньої публікації. 

МСФЗ (IFRS) 10 - «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 - «Окрема фінансова звітність» 

МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», в якій розглядався облік в 
консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які розглядалися в Інтерпретації ПКІ-12. МСФЗ (IFRS) 10 передбачає 
єдину модель контролю, яка застосовується до всіх компаній, включаючи компанії спеціального призначення. Зміни, що вносяться стандартом 
МСФЗ (IFRS) 10, вимагають від керівництва значно більшого обсягу суджень при визначенні того, які з компаній контролюються і, отже, повинні 
консолідуватися материнською компанією. МСФЗ (IFRS) 10 не впливатиме на окрему фінансову звітність Товариства, а впливатиме лише на 
консолідовану звітність, якої у Товариство немає. Поправки, які відбулися у 2014 році, також не впливають на результати діяльності  Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 11 - «Спільна діяльність» 

МСФЗ (IFRS) 11 замінює МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних підприємствах» і Інтерпретацію ПКІ-13. МСФЗ (IFRS) 11 виключає 
можливість обліку спільно контрольованих компаній методом пропорційної консолідації, залишаючи тільки метод дольової участі (метод участі в 
капіталі). Попередній аналіз показав, що на даний час МСФЗ (IFRS) 11 не впливатиме на фінансову звітність Товариства.  

МСФЗ (IFRS) 12 - «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» 

МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 в частині консолідованої фінансової 
звітності, а також всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 31 і МСФЗ (IAS) 28. Ці вимоги до розкриття 
інформації стосуються часток участі компанії в дочірніх компаніях, спільній діяльності, асоційованих і структурованих компаніях. Введено також 
ряд нових вимог до розкриття інформації. МСФЗ (IFRS) 12 не впливатиме на окрему фінансову звітність Товариства, а впливатиме лише на 
консолідовану звітність, якої у Товариство немає. Поправки , які відбулися у 2014 році також не впливають на результати діяльності Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 13 - «Оцінка справедливої вартості» 

МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не змінює 
обставини, коли компанії зобов'язані використовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ, 
коли використання справедливої вартості потрібно або дозволяється. На даний час Товариство оцінює майбутній вплив застосування цього 
стандарту на фінансове становище і фінансові результати діяльності. Можливий вплив на фінансові активи за справедливою вартістю визначається 
як незначний. На протязі 2014 року не було змін та поправок до цього стандарту. 

Інтерпретація (IFRIC) 20 - «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації розроблюваного відкритим способом родовища» 

Ця інтерпретація застосовується стосовно витрат на видалення шлакових порід (розкривні роботи), що виникають на етапі експлуатації 
розроблюваного відкритим способом родовища. Інтерпретація застосовується щодо звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї 
дати. Ця інтерпретація не стосується виключного виду діяльності Товариства. 

Зміни у рамках програми «Щорічні удосконалення МСФЗ» 

Ці удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Перелічені нижче 
вдосконалення не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»: це удосконалення роз'яснює, що компанія, яка 
припинила застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила або зобов'язана знову складати звітність згідно з МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 
(IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS 1) не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, якщо 
б вона ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ. 

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»: це удосконалення роз'яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією (на 
добровільній основі), і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною порівняльною інформацією, є 
інформація за попередній звітний період. У 2014 році Товариство продовжувало застосовувати МСФЗ та подає звітність з порівняльною 
інформацією за 2013 рік. 
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МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»: це удосконалення роз'яснює, що основні запасні частини і аксесуари, які відповідають визначенню 
основних засобів, не є запасами. 

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»: це удосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, який належить до виплати на 
користь акціонерів, обліковується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток». 

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: це удосконалення приводить у відповідність вимоги щодо розкриття у проміжній 
фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегмента та інформації про зобов'язання сегмента. Згідно з цим удосконаленням, 
розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності має відповідати розкриттям інформації у річній фінансовій звітності. У 2014 році 
найголовнішим акцентом змін в МСФЗ були зміни до МСФЗ (IAS) 10 “Консолідована фінансова звітність” – це зміни щодо материнських 
інвестиційних компаній. Усі  поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12, МСФЗ 27,  а також супроводжувальні зміни в МСФЗ 1, МСФЗ 3, МСФЗ 7, МСФЗ 
19, МСФЗ 32, МСФЗ 34, МСФЗ 36, МСФЗ 39, не стосуються діяльності Товариства. Роз`яснення стосовно КРМФЗ (IFRIC) 21 Обов`язкові платежі” 
не стосується тих платежів, котрі здійснює Товариство. 

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», Товариство розкриває також наступну інформацію. 

Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від 
зменшення корисності (знецінення), використовувані методи амортизації та терміни корисного використання розкриті під час опису положень 
Облікової політики.  

Активів, класифікованих як утримуваних для продажу або груп вибуття, немає. Припиненої діяльності протягом 2014 року не було.  

Товариство не веде будівництва або ремонтних робіт власними силами. 

Основних засобів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 

Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. Попередніх оплат у зв’язку з придбанням  основних 
засобів у майбутньому немає. 

Товариство не володіє основними засобами (наприклад, будівлями тощо), вартість яких, за умови оцінки за історичною собівартістю, може 
суттєво відрізнятися від їхньої справедливої вартості. 

Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», затвердженими, основними принципами міжнародних стандартів фінансової звітності, інструкціями та іншими нормативними 
актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності. 

Обрана Товариством облікова політика ґрунтується на наступних основних принципах: 

- повне висвітлення;  
- превалювання сутності над формою;  
- обачність;  
- безперервність;  
- нарахування та відповідність доходів;  
- послідовність; 
- історична (фактична) собівартість. 
У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, 

балансова вартість. 

Консолідована фінансова звітність 

Товариство не складає консолідовану звітність. 

Операції в іноземній валюті 

Операції в іноземній валюті переводяться у відповідну функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на дату здійснення операцій. 
Грошові активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться у функціональну валюту за валютним курсом, що 
діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають у результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку або збитку. 

Для перерахунку валютної статті в гривню застосовується курс на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, 
зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). Нарахування курсових різниць також проводиться  за всією статтею на останній день місяця. 

Фінансові  інструменти 

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти 
власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні. Залежно 
від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. 

Непохідні фінансові інструменти 

 До непохідних фінансових інструментів належать інвестиції в пайові та боргові цінні папери, дебіторська заборгованість, грошові та 
прирівняні до них кошти, кредити та позики, а також кредиторська заборгованість. 

 Товариство спочатку визнає позики і дебіторську заборгованість та депозити на дату їх видачі/виникнення. Первісне визнання всіх інших 
фінансових активів (включаючи активи, визначені в категорію інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якій відображаються 
у складі прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої Товариство стає стороною за договором, який являє 
собою фінансовий інструмент.  

 Товариство припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли воно втрачає передбачені договором права на потоки грошових 
коштів за цим фінансовим активом, або коли воно передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим 
фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності 
на цей фінансовий актив. 

Товариство має наступні непохідні фінансові активи: позики  і дебіторську заборгованість.  

Позики і дебіторська заборгованість  

 Позики і дебіторська заборгованість являють собою фінансові активи, що не котируються на активному ринку, які передбачають 
отримання фіксованих або визначених платежів.  

Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму витрат, які безпосередньо відносяться до здійснення 
угоди. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з 
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використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. Оцінка за амортизаційною вартістю здійснюється 
щодо позик та дебіторської заборгованості строком більше 1 року. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, які навмисно були визначені у вказану категорію, або які 
не були класифіковані ні в одну із перерахованих вище категорій. При первісному визнанні такі активи оцінюються за справедливою вартістю.  

Товариство не класифікувало будь-які фінансові інструменти до даної категорії в 2014 році. 

Непохідні фінансові зобов'язання 

Первісне визнання фінансових зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначені в категорію фінансових інструментів, які оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період), здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої 
Товариство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 

Непохідні фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму витрат, які безпосередньо 
відносяться до здійснення угоди. Після первісного визнання ці фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної ставки відсотка. 

Товариство  припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються її обов'язки за відповідним 
договором або закінчується термін їх дії. 

Товариство має наступні непохідні фінансові зобов'язання: кредиторська заборгованість та аванси отримані. 

Грошові та прирівняні до них кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках. 
 

Основні засоби 

Власні активи  

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та 
збитків від знецінення.  

 
Оренда  

Оренда, при якій всі ризики та винагороди, пов’язані з володінням, лягають на орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 
платежі по операційній оренді відображаються у звіті про прибутки і збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну оренди.   

Станом на звітну дату Товариство є лізингоутримувачем нежитлових приміщень по оперативному лізингу. Строки використання 
орендованих основних засобів визначаються за терміном оренди, зазначеним у договорі. 

Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи на підставі договорів та актів приймання-передачі, на балансових рахунках бухгалтерського 
обліку в Товаристві не оприбутковані. Надані Товариству в оперативний лізинг (оренду) приміщення використовує для власних господарських 
потреб. 

Товариство не надає  основні засоби в оперативну суборенду. Лізингові платежі щомісячно нараховуються та відображаються у складі 
адміністративних витрат. 

Майно, яке Товариство отримує у фінансовий лізинг обліковується одночасно як актив на окремому аналітичному рахунку балансового 
рахунку і зобов’язання на балансовому рахунку. Платежі по фінансовому лізингу періодично повинні оплачуватися лізингодавцю та відображатися 
в звіті про фінансові результати як процентні витрати. 

Станом на звітну дату Товариство не має майна, отриманого у фінансовий лізинг.  
 
Амортизація  
Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного 

використання (прямолінійним методом) і відображається у складі прибутку або збитку. Нарахування амортизації починається місяця, наступного за 
місяцем, в якому об’єкт передано в експлуатацію і закінчується з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту. 

 Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів: 
 Строк корисного використання, роки 
машини та обладнання 3 
транспортні засоби 5 
інструменти, прилади, інвентар 4 
телефони (в т.ч. стільникові) 2 
інші основні засоби 5 

 

Нематеріальні активи 

Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації.  
 Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення і його впровадження капіталізуються у вартості відповідного 

нематеріального активу. Подальші витрати, що відносяться до нематеріальних активів, капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони 
збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться.  

Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх 
корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Строки корисного використання нематеріальних активів встановлюється 
Товариством окремо для кожного нематеріального активу в залежності від очікуваного періоду часу, протягом якого вони будуть 
використовуватися. 

Безстрокові ліцензії обліковуються у складі нематеріальних активів, але не підлягають амортизації. 

Запаси 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості. 
При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО. 

Знецінення активів  

Фінансові активи  

 Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою 
вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності об'єктивних свідоцтв його можливого 
знецінення.  
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Нефінансові активи 

 Балансова вартість нефінансових активів Товариства, відмінних від запасів і відкладених податкових активів, аналізується на кожну звітну 
дату для виявлення ознак їх можливого знецінення. Відносно активів, на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від знецінення, визнаного в 
одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слід зменшити або що його більше не слід визнавати. Суми, 
списані на збитки від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються фактори оцінки, використані при розрахунку відповідної 
відшкодовуваної величини. Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової 
вартості, в якій вони відображалися б, якби не був визнаний збиток від знецінення. 

Резерви 

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає юридична або обґрунтоване зобов'язання в 
результаті події та існує ймовірність того, що буде потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання. 

Резерв під майбутні операційні витрати не формується. 
Товариство аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення окремо по кожному контрагенту. 

 Оподаткування  

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих 
норм, які діяли або фактично були введені в дію станом на кінець звітного періоду.  

Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку за рік, якщо 
тільки вони не мають бути відображені безпосередньо в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, що вони 
стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 

Ставка по поточному податку на прибуток за 2014 р. згідно Податкового кодексу України складала: 18%. 

Винагороди співробітників 

 Товариство не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає 
розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному 
періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Крім цього, Товариство не має програм додаткових виплат працівникам після припинення 
трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань. 

Визнання доходів і витрат  

 Доходи і витрати, як правило, відображаються у відповідності з принципом нарахувань на дату надання відповідної послуги. В тому 
випадку, якщо Товариство виступає в якості агента, а не виконавця угоди, виручка, являє собою чисту суму комісії, отриманої Товариством.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони 
були здійснені/понесені. Платежі за договорами операційної оренди визнаються у складі збитку рівномірно протягом всього терміну дії оренди. 

4. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

За даними Державної служби статистики України рівень інфляції в 2014 р. склав – 124,9 %. 
 
 
5.  РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТНОСТІ 
 
5.1 РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  
      (БАЛАНСУ)  

Нематеріальні активи (р.1000-1002 Звіт про фінансовий стан) 
 
Товариством у 2014 році застосовувалися норми корисного використання нематеріальних активів за такими групами: 
- програмне забезпечення – 5 років 
- ліцензії на здіснення професійної діяльності на фондовому ринку – 5 років. 
В поточному році Товариство не здійснювало внутрішніх розробок власних нематеріальних активів. 
 
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи з необмеженим терміном дії не амортизуються і підлягає щорічному 

перегляду на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу. 
При перегляді терміну корисного використання інших нематеріальних активів за звітний період -  терміни не змінювались. Переоцінка 

первісної вартості нематеріальних активів в 2014 році Товариством не здійснювалася. Методи нарахування амортизації залишились без змін. 
Нематеріальні активи, стосовно яких є обмеження права власності відсутні.  
 

Залишок на початок 
року 

Вибуло за рік Залишок на кінець року 

Стаття звіту первісна 
(переоці-
нена) 
вартість 

Накопи-
чена 
аморти-
зація 

Надійшло за 
рік Первісна 

(переоцінена) 
вартість 

Нако-
пичена 
аморти-
зація 

Нараховано 
амортизації за 

рік 
первісна 

(переоцінен
а) вартість 

Накопиче
на 

амортиза
ція 

2013 р.         
Нематеріальні активи 8 4 9 (6) (4) 1 11 1 
2014 р.         
Нематеріальні активи 11 1  (   ) (   )  11 1 

Основні засоби (р.1010 - 1012 Звіт про фінансовий стан) 
 

За 2014 рік зміни методів нарахування амортизації основних засобів не відбувалися.  
В 2014 р. в Товаристві не було активів, класифікованих як активи для продажу. 
Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року основні засоби, стосовно яких є передбачені чинним законодавством України обмеження щодо 

володіння, користування  та розповсюдження, відсутні.  
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Залишок на початок 
року 

Дооцінка Залишок на кінець 
року 

Стаття звіту первісна 
(переоці-
нена) 
вартість 

Накопи-
чена 
аморти-
зація 

первісної 
(переоцін
еної) 
вартості 

 
накопиче
ної 

амортиза
ції 

Надій-
шло за 
рік 

 
Вибуло 
за рік 

Нараховано 
амортизації 
за рік 

 

первісна 
(переоцін
ена) 

вартість 

Накопиче
на 

амортиза
ція 

2013 р.          
Основні засоби 
в т.ч. за групами: 

94 81 141 89  (2) 10 233 178 

машини та 
обладнання 

42 37 35    5 77 42 

інструменти, 
прилади та інвентар 

19 11 106 89   5 125 105 

Інші основні засоби 33 33    (2)  31 31 
2014 р.          
Основні засоби 
в т.ч. за групами: 

233 178   4 (1) 18 237 196 

машини та 
обладнання 

77 42     11 77 53 

інструменти, 
прилади та інвентар 

125 105     3 125 108 

Інші основні засоби 31 31   4 (1) 4 35 35 

Довгострокова дебіторська заборгованість  (р.1040  Звіт про фінансовий стан) 
 
В 2013 році довгострокова дебіторська заборгованість складалась із суми безвідсоткового займу у сумі   6 900 тис.грн., що сформувався  08 

грудня 2013 р. Ця заборгованість в 2014 р. переведена до складу поточних згідно строків погашення  та умов договору займу. 

 Довгострокова дебіторська заборгованість 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р 

Заборгованість з терміном погашення більше 2-х років 6900 
- 

Всього довгострокова дебіторська заборгованість 6900 
- 

Запаси  (р.1100  Звіт про фінансовий стан) 
До складу запасів належать канцтовари, що використовуються для надання послуг у господарській діяльності Товариства.  

Запаси 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

Інші матеріали 1 1 

Всього 1 1 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  (р.1125-1155  Звіт про фінансовий стан) 
 
Дебіторська заборгованість представлена таким чином: 

Класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

До 12 місяців 4 20 

Від 12 до 18 місяців 3 4 

Від 18 до 36 місяців 8 7 

Резерв сумнівних боргів ( 11) (27) 

Всього 4 4 
 Резерв сумнівних боргів визначається на підставі платоспроможності окремих дебіторів. 

 
Гроші та їх еквіваленти (р.1165  Звіт про фінансовий стан) 
Гроші та еквіваленти представлені таким чином: 

Гроші та їх еквіваленти 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку 182 7 

Грошові кошти в національній валюті на депозитному рахунку  200 

Грошові документи в національній валюті 1  

Всього 183 207 
 
Грошові кошти Товариства складаються з коштів на поточних та вкладних рахунках. 
26.09.2014 р. відбулося несанкціановане списання грошових коштів з рахунків ТОВ «Сумський фондовий центр», що відкриті в АТ 

«Сбербанк Росії» в сумі 172 800,00 грн. Товариство надало заяву про злочинні дії  у правоохоронні органи, та інші установи, що здійснюють 
фінансовий моніторинг відповідних правопорушень. 07.10.2014 р. грошові кошти в повному обсязі були повернуті на поточний рахунок в АТ 
«Сбербанк Росії». 

На 31.12.2014 р. обмежень щодо використання коштів немає.  
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Власний  капітал (р.1400-1495  Звіт про фінансовий стан) 

Власний капітал 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 7000 7000 

Капітал у дооцінках 52 52 

Резервний капітал  1 

Нерозподілений прибуток  53 66 

Всього 7105 7119 
 
Зареєстрований статутний капітал станом розподілено між учасниками наступним чином 

31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 
Учасники Статутний 

капітал, грн. 
Статутний капітал Статутний капітал, 

грн. 
Статутний капітал 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«ГІДРОМАШСЕРВІС УКРАЇНА»,  

6 999 300,00 99,99% 6 999 300,00 99,99% 

Соколов Олександр Олегович  700,00 0,01% 700,00 0,01% 
Всього: 7 000 000,00 100,00% 7 000 000,00 100,00% 

 
Права, привілеї, обмеження не передбачені.  
Протягом 2014 року змін у статутному капіталі не відбувалося.  
Капітал у дооцінках призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки необоротних активів та використовується для достовірної 

оцінки фінансових можливостей Товариства. 
Резервний капітал використовується для покриття збитків поточного року. 
Нерозподілений прибуток призначено для відображення нерозподіленого прибутку поточного та минулого років. Напрями розподілу 

нерозподіленого прибутку визначаються згідно з установчими документами.  

Поточна кредиторська заборгованість (р.1610 -1630  Звіт про фінансовий стан) 
 

Поточна кредиторська заборгованість 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

Кредиторська заборгованість  товари, роботи, послуги 7 6 
Кредиторська заборгованість  розрахунками з бюджетом 
у тому числі з податку на прибуток 

9 
9 

12 
12 

Всього 16 18 
 
Кредиторська заборгованість за придбані товари, роботи, послуги виникла в ході нормального операційного циклу Товариства. 

Простроченої заборгованості постачальникам немає. 
Заборгованість з податків та платежів до бюджету поточна і в основної частині складається з податку на прибуток.  
Заборгованість по заробітній платі та страхуванню відсутні. 

 
Поточні забезпечення і зобов'язання (р.1660-1690  Звіт про фінансовий стан) 

 

Поточні забезпечення 
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 

Забезпечення виплат відпусток 32 29 

Інші поточні зобов'язання   1 

Всього 32 30 
Інші поточні зобов'язання складаються з суми невиплачених дивідендів, що нараховані емітентом, та перераховані Товариству для 

подальшої виплати власникам цінних паперів.  

 
5.2 ПРИМІТКА - РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
      ( ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 
 
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) (р.2000  Звіт про фінансові результати) 

 

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
2013 р. 2014 р. 

Дохід від надання депозитарних послуг 670 761 

Дохід від надання брокерських послуг 2 4 

Всього  672 765 

Інші операційні доходи (р.2120  Звіт про фінансові результати) 
 

Інші операційні доходи  
2013 р. 2014 р. 

Відсотки  по депозитному  рахунку 7 6 

Реалізація інших оборотних активів  4 

Всього  7 10 
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Адміністративні витрати (р.2130  Звіт про фінансові результати) 
 

Адміністративні витрати  
2013 р. 2014 р. 

Матеріали 4 3 

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи 477 546 

Амортизація 11 18 

Витрати на зв'язок  7 8 

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 4 6 

Операційна оренда та комунальні витрати 62 62 

Депозитарні послуги 14 5 

Послуги охорони 6 6 

Нарахування забезпечення відпусток 32 36 

Інші  57 19 

Всього  674 709 

Інші операційні витрати  (р.2180  Звіт про фінансові результати) 

Інші операційні витрати 
2013 р. 2014 р. 

Відрахування до резерву сумнівних боргів  11 17 

Списання дебіторської заборгованості 5  

Інші витрати операційної діяльності 9 23 

Всього  25 40 

Інші  витрати  (р.2270  Звіт про фінансові результати) 

Інші витрати 
2013 р. 2014 р. 

Списання необоротних активів 2 
 

Інші 1  

Всього  3 - 

Витрати з податку на прибуток  (р.2305  Звіт про фінансові результати) 

Витрати з податку на прибуток   
2013 р. 2014 р. 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 9 12 

Всього  9 12 
 
Товариство здійснює облік податку на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться і готуються відповідно до вимог 

податкового законодавства України, які можуть відрізнятися від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
У Товариства виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що певні витрати не враховуються для цілей оподаткування, а 

певні доходи не оподатковуються.  
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах. Відповідно до Податкового кодексу ставка 

податку на прибуток визначена з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року –19 %,  з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року –18 %.   
Відстрочені податкові активи не розраховувались. 

Дооцінка фінансових інструментів  (р.2405  Звіт про фінансові результати) 
 

Дооцінка фінансових інструментів   
2013 р. 2014 р. 

Дооцінка об’єктів основних засобів 52  

Всього  52 - 
 

 
 
5.3 РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 
Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.  
Грошові кошти Товариства складаються з коштів на поточному та депозитному рахунках. 
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Рух коштів у результаті операційної діяльності  (р.3000-3195  Звіт про рух грошових коштів) 

 

 Рух коштів у результаті операційної діяльності 
2013 р. 2014 р. 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 673 774 

Надхлдження від повернення  авансів   173 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках  7  

Надходження для виплати дивідендів  112 

Інші надходження  8 

Виплати постачальникам і працівникам (408) (453) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (203) (251) 

Витрачання на виплату авансів  (173) 

Витрачання на виплату дивідендів (емітента)  (111) 

Інші витрачання (45) (55) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 24 24 
Залишок коштів на початок 2013 року складав 159 тис. грн. Чистий рух коштів за 2013 р. по Товариству склав 24 тис. грн. Залишок коштів 

на кінець 2013 року складав 183 тис. грн. 
Залишок коштів на початок 2014 року складав 183 тис. грн. Чистий рух коштів за 2014 р. по Товариству склав 24 тис. грн. Залишок коштів 

на кінець 2014 року складав 207 тис. грн. 
 

6. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», 
відносяться:  

(а) сторони, які прямо або опосередковано, через одного або більше посередників контролюють або перебувають під контролем, або ж 
перебувають під спільним контролем разом із Товариством (до них відносяться материнські компанії, дочірні підприємства та споріднені дочірні 
підприємства); мають частку участі в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на Товариство; або мають спільний контроль над 
Товариством. 

В ході звичайної діяльності Товариство брало участь в операціях з пов’язаними особами, що перебувають під спільним контролем разом з 
Товариством. 

Сума залишків заборгованості, в тому числі зобов’язання, з пов'язаними  сторонами: 

31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. Показники балансу Код рядка 

Баланси з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього по статті Баланси з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього по статті 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6900 6900   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   6900 6901 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 4 2 4 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

1615 6 6 6 6 

 
Доходи і витрати за операціями з пов’язаними особами. 

2013 р. 2014 р. Показники звіту про сукупний дохід Код рядка 

Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього по статті Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього по статті 

Чистий дохід від реалізації продукції 2000 589 672 694 765 

Адміністративні витрати 2130 (63) (674) (62) (709) 

7. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Значні події, які можуть мати вплив на фінансову звітність після дати балансу не відбувались. 

 

Директор ___________________________     Бєлікова О.І. 

 

Головний бухгалтер __________________     Кальченко В.Г. 


