
Додаток l
до Нацiоншьноrc лоложеннi (fr андарryl
оуюштерського облiку l ''загмьнi вимоги до фiнансовоi звiтнщтl''

Щата (piK, мiсяць, ч
заеДПОУ

АДРеСа, телефон вулиця Суздшьсъкi

грошовl показнИки якогО навомться в грив}tях з копiПкiми1
Складено (зробити позначку ''v'' у вiдповiднiи -ir;;ui; 

'--'

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мlжнародними стандартами фiнансовоI звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 3l грудвя 2016 р.

Форпrа ЛЪl

д KTIl в

ttt капIтальнi iнвестицi1

нвестицtйна HepyxoMicTb

вapтlcTb lнвестицiйноi нерчБмосп

на вapтlcтb довгострокових бъй;iчних;тивБ
чних активiв

гостроковi фiнансовi iнвеiiЙri
якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприсмств

дстроченi податковi актиЪТ

коштIв у централiзованих страхойi рБфББffiЫ

нI.1чl запаси

торс ька заборгованiсъ-i!Бi!?лункамп
за виданими авансalми

у тому чпслi з податку на прифток
за розрахункамtt з нарахованих доходiв

рошi та ix еквiвален

13rrTpaTIl майliIЕ

р€зерваli довгострокових зобов'язань

резервах збиткiв або рЪЙрвББалежних виплат



'язаншя i зйш;ББ'

резерв довгострокових зобов'язань

IL ЛотqчнiббБББЙiБТ

оточна кредиторська заборгованlсть за:

хунками з оплати

В iдстроченiййiПБIfrйliЪffi
ншt поточнi зобов'язання

'. Зобов' язання, пББЕйiiii Lактива[tи.
ЬЪбу,,"},тр п мува н ими для пдФдaщу.,-тq

Крлtвшч Iваш Сергir"rович
KepiBllllK

i*вйонавчоi влади, що реалiзус державку полiтику у сферi статистики,



!ата (piK, мiсяць, число)

пiлприемство товдрLIство з оБN{ЕжЕIIоЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТIО "l БЕЗПЕЧНЕ за С.ЩРПОУ
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ"

(найменування)

Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сукупний лохiл)
за PiK 20lб р.

код14
12 l зl

3986 l

ФормаN2 КодзаДКУлГ- tsоtооз 
_l

l. ФIнднсовI рЕзультлти

Стаття Код
рядка

за звiтнлll"r
перiод

за аналоriчний
перiол

попереднього
DокY

l 7 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзашii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 | 092

Чtrcmi заробленi сmраховi премil' 20l0
пре,v ii' пid пuсан i, всшова сум а 20l l
пре.м ii|, переdан i у перес пlрахув(lн ня 201 2

з.ltiна резерву незаробленlN премiЙ, всuова сума 20I з

з.uiнq часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtв пре.viй 20l4
Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв.робiт. послуг) 2050 ) )

Чuсmi понесенi збttпlкtl за сmраховамч BulLOamcLMlt 2070

Валовий:
прибуток 2090 l 092

збиток 2095 ( ) ( )

Щохid (вumрапlt| Bid змiнuу резервах dовzосmроковlц
зобов'жань

2l05

Цохid (вumраmu) Bid злliнtt iHtutж сlпраховtlх резервiв 2l l0
з.л,tiна iHtuux сmрqховllх резервiв, всuова сума 2l1I
з,лtiна, часmкu пересmраховuкiв в iHutttx cmpcхoBl.tx резервах 2]]2

lншi операцiйнi доходи 2|20 887

у mому чuслl:
dохid Bid з.л,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююпlься за
справеdлuвою варmiсmю

2l21

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнttх anll1uliB i
с i,ц ьсько2ос поdарськоi' проdукцii'

2 122

doxid вid вuкорuсmання KoutmiB, вuвiльненlx Bid
опоdапtкчвqння

2I23

Адм iнiстративнi витрати 2l30 ( l09l ) ( 2 )

Витрати на збут 2 l50 ( )

ншl операцlин витрати 2l80 ( 846 ) )

у шому чuслl:
вumраmч Bid змiнtl варmосmi акmuвiв, якi оtliнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l8l

Bluпpalпll Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнttt акmuвiв i
с iл ьсько е ос поd ар с bKoi п ро dy кц ii

2l82

Фiшансовий результат вИ операцiйноI дiяльностi:
прибуток 2l90 42

з()}lток 2l95 ( ) ( 2

доход вiд участi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 8 000

у пlолlу чuслl;
doxid Bid бл azoditiH o| dопомо?,u

224 l

Фiнансовi витрати 2250 ) )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )

Iншi витрати 2270 8000 ) ( )

Прtлб|,плок (збumок) Bid вплttву iнфляцii на.uонепtарнi сmаmmi 227 5

( (

)

( (



Продовження додатка 2

Фiнансовшй результат до оподаткування :

прибуток 2290 42

збиток 2295 ( ) 2 )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (8)

Прибуток (збиток) вiд припиненоТдiяльностi пiсля
0податкчвання

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 34

збиток 2з55 ( 2

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

l 7 3 4

Щоочiнка (vuiHKa; необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi ку|эсовi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукyпний дохiд дq оподаткyвання 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Itlmltl"t сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2160) 2465 з4 (2)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчнlлl"л
перiол

попереднього
року

l 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500 J

Витрати на оплату працi 2505 27

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 6

Амортизачiя 25l5 44

Iншi операчiйнi витрати 2520 l 857 2

Разопt 2550 l 937 2

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIЙ

Назва cTaTTi Код

рядка

за звiтниr:i
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 7 3 4

ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26|0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцiю 26l5
Дивiденди на одну просту акцiю *:::,},]:,"i]|.\.* 2650

KepiBпlrK

Головнllй бухга.rгrер

Кршвич IBaH СергiirовIlч

Анопченко Олсна BiKTopiBHa

( )

L.,'}

1 !:'l/ ý*..', ý_- -{

' j,.l j



,Щата (piK, мiсяць, число)
"t БI]ЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО за еДРПОУ

(найменування

звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
За PiK 20lб р.

ФормаN3 Код заДКУДПбiТЙ-l

I. Рух

Стаггя Ko.Il за звiтний перiод За анапогiчййТФБi
полереднього року

{оштiв v пе".rr.-]Б 2 4

300() 7l8
л.ч9чрrrчrrllд IrvлclKlll l ЗUUРlВ

V ToMv .rиг,i .л,о-Ill]ll]l]-]]] 300j;

з006
30l0
30l 1

30l j;

3020

з025
з035 77

9rдчll9l,qцrI|пvrvрЕflли

-

гlалхtlдж
3040

-_6 v rylrrvrgrrlru PUrJtt t, авrOРСЬКИХ
винагород 3045

3050
3055 2 705

Витрачання на оп""**
з095

3 l00 28l
)

ВiдрахувЪнiТББ] 3 l05 ( 2| (
зll0 6

зll5
з,lб

5

з1l',7
) (

)

зll8
xт

(
) )

Jитрачання на оплаry поверненй ав;Б'

-

Jиltrачаннянялffi

6,15
)

з l40 J
| --,_--_-. ..- 

"..JlчrJ чlJlочDуlл бпЕ{-КlЕ

DитраtIання на оппятv tпбпо'о"о-, .л л-
з l45 (

)р4лUЕиконтрактами
3 150

) (
)

Витрачання
3 l55 5084 l )

'1llстий Dvx KorllTiR вiп ппрпоr,iй,
з l90 l48 ) (

)зl95 -2 723

3200 3 0l5
-.ччччуч rlrlrл

надходження
з205

вIдсоткlв
3215

IJ l
з220
3225

Надхолження вБ oй-iiJ 3230
га

з2з5



Iншi налх
ВитрачанйlIiЙiб-аiЙ
фiнансових iнвестицiйъ
неоьопотних яктиоiо

з25о

з255 ( ( 8000 )

Виплатиiа пБiББ
J26rJ (2й

) (
)

Витпачан
32 /U ( )

Витпачаuuо ,."lББ 321 5 (
, ' ., 

--------- _-ф ..H.rлvqrrrrл лwlrрпьUl U lllлllри€мства та
lншоl господарськоi одиницi

328l)
) ( )

Чистий пчхкБr,БТiБJi 329l)
)Jz9i, 2 787 -8 000

3300 8 000
- rr.rýrч.rrra rri

На пхппм"..о 330 j;
- 

.-л.-**.^-....,r 
Drл llрUл4лу чаUlки 8 ДоЧlРнЬоМУ

пIдприсмствi
33l с|

витпачання
З34Сt

Викуп власних акцiй
l lогашення позик

зз45
) )

Сплатч л
JJ)U
J355
зй0

(
)

)3365
) ( )

-lr.уч 
lч.lll4 ло llуплuання частки В Дочlрньому

пtдприемствi

-

Битпяuquuо,,л л,- 3370

(
) )

-.rrrч rgrrrrл п4 о(ll!l4lи нЕкOнтролЬоВаним ЧасТкаМ Улочiрнiх пiдприсмствах
зз75

( ) (
)

з390
) (

3395 8 000
".-__---..- l,Jл .l,чцчопл кUшllt! за звlТНИИ ПеРlОД
Запиltlп.ипr,,-i-;-

3400 64
ldlUк I)tlKv

JilJlи lil()K кrrt llTl р

3405
34 l0
34l 64

a*9Керiвник

Головний бухгалтер

Кривич IBaH Сергiйовлtч

ъ-,./

ý './ Анопченко Одена BiKTopiBHa



.Щата (piK, мiсяць. число)

Пiдприсмство ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ "l БЕЗПЕЧНЕ за сдрп()у
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ,,

кодлI

20lб l 12 l зl

з986l924

(найменування)

Звiт про власний капiтал
3а PiK 201б р.

Форма ЛЬ4 Код за ДКУДГПmТГ_l

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарес-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал 1

дооцiн-
ках

l.(одат-
ковий

капiтал

Резер-
вниiл

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
к:апiтал

Влrлу-
ченItI",

капiтал

Всьогtl

l ) 3 4 5 6 1 8 9 l0
залtlшок на початок
рокч 4000 8 000 (2) 7 998

Корtrгування:
змiна облiковот
полiтики 4005
виправлення помилок 4010
Iншi зплiнrl 4090
Скоригований зали-
шок на початок року 4095 8 000 (2) 7 998

Чистtlй прlrбуток
(збllток) за звiтний
перiод 4l00 34 з,l

Illmrrr"r сукупний
дохiд за звiтний
перiод 4l l0
.Щооцiнка (учiнка)
необоротних активiв 4lll
!ооцiнка (чшiнка1

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4|12
Jакопиченi KypcoBi
рiзницi 4l lз
-IacTKa iншого сукупного
lоходу асоцiйованих i

спiльних пiдприемств 4| l4
Iнший сукупний дохiд 4116
Розподiл прибутку:
виплати власникам
(ливiленли) 4200
Спрямування прибутку
до заре€строваного
капiталу 4205
Вiдрахування до
резервного капiталу 42|0
Сума чистого прибутку,
нчlлежна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства 42]l5

Сума чистого прибутку
на створення
спецitlльних
(чiльових) фондiв 4220



BHecKlr учасникiв:
внески до капiтал

учення капiталу:
Викуп акцiй (часток

лених акцiй (часток
Анулювання викупле-

Вилучення частки в
капiталi

еншення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
неконтрольованоТ
частки в дочiрньому

Разом змiнliБпБЙI
залllшок на кiнець

;:stiбЫr''l,
----: ., *с_1,

}

Керiвник

Головний бухгалтер

Кривич IBaH Сергir"lович

\}l

{i

_=. iilс
r'o\'

*э -'t

: a = 
.'/ Анопченко Олена BiKTopiBHa

ýэ,/



ПримiтКи до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 201б piK
товариства з обмеженою вiдповiдальпiстlо

К1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ)

1. Iнформацiя про Товариство:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВIДАЛЬНIСТЮ ОО1 БЕЗПЕЧНЕАгЕнтсТво нЕоБхIдниХ крЕдитIВ'' (надалi - Товариство) було створене в 2015

роцi та заресстроВано вiддiлом державноТ реестрацii юридичних осiб та фiiичних осiб
пiдприемцiв Печерського району ресстрачiйнот служби головного управлiнняюстицii у м. Киевi 26 червня 2015 року за номером l 070 102 0000 05841 1.

Повне найменування - товАриство з оБмЕжЕною вIдповIддлънIстю"l БЕзпЕчнЕ АгЕнтствО нЕоБхIДниХ КРЕД{ИТIВ).
Мiсцезнаходження _ 61052, м. XapKiB, вул. Сузда.rrьськi ряди, буд. 9.
ОРГаНiЗаЦiЙНО - ПРаВОВая форма - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Краiна ресстрацii - Украiна.

РРилична адреса: 6|052, м. XapKiB, вул. Суздальськi рядио буд. 9.
Мiсцезнаходження: 61052' м. XapKiB' вул. Суздальськi ряди, бу,д.9
основний вид дiяльностi _ Iншi види грошового посередництва.
Товариство в 2015 poui отримало лiцЪнзiю, щоiцо здiйснення дiяльностi з надання
фiнансових крелитiв за рахунок залучених коштiв.
Фактично Товариство надавало KopoTкocTpoKoBi кредити (позики) за рахунок власних
коштiв.

Чr*", органом управлiння е Загальнi збори учасникiв.
Станом на З1 .|2.2016 рокУ Товариство не ма€ вiдокремлених стрУк.гурних пiдроздiлiв,
лочiрнiх компанiй та не складае консолiдовану фiьrансову звiтнiсть, 

"
Товариством зареестровано Статутний капiтал у розмiрi 8000 тис. ГРН., який
СКЛаДаеТЬСЯ З BHecKiB УЧаСНИКiВ ТОвариства. В 2016 рошi iMiH у розмiрi СЪатутного
капiталу не вiдбувалось.

Учасником Товариства станом на 31 .|2.20|6 р. е:'/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЪнtстю (стднддрт ФIнднс),
код еДРПоУ 397ЗЗ345:,/ адреса засновниКа: 01103, м. КиТв, ПечерськЛrй район, вулицЯ Кiквiдзе, булинок
18, офiс 52, частка якого у статутному каiпталi становить 100%.

сплата статутного капiталу учасником Товариства здiйснена грошовими коштами
03.07.2015 Р. на поточниЙ рахунок в АТ <ДРтвlм БАнк), моо з00885 (виписка
банку вiд 0З,07.2015 року на сумму 8 000 0о0,00 (BiciM мiльйонiв) грн. 00 коп.jстаном на 3l грудня 20lб Року, Статутний капiтал товдриствд зОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ К l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТI]О НЕОБХIДНИХкрЕдитIВ) сплачеНий в 100 % розмiрi грошовими коштами i влlглядас наступним
чином:

учАсники
l--_____,___*-__,.,,,,,

i тр_в устдйй;iFi,Ф ,iь
l РАЗоМ:

0/о Статутного
капiталу

. Тg,рuри_ств_а

l00
100

2, Економiчне середовище, в якому Товариство здiйсню€ свою дiяльнiсть.

товариство розпочало свою операцiйну лiяльнiсть у 2016 Роцi.В ocTaHHi три роки з'явилися негативнi тенденцiТ розвитку економiки УкраТни, якi

8 000 000,00



СВiДЧаТЬ ПРо погiршення економiчноi ситуацii псrрiвняно з попереднiми роками. На
9_:i":::"_:'Y РИНКУ УКРаiни вiдбулися р.форruцiiiнi змiни у регуJIяторнiй полiтицi,якl значно впливають на показники роботи пiдприемсiв. Пройшло значнезнецiнення нацiональноi валюти. В еконйiцi }'краiни продовжують проявлятися
РИСИ РИНКУ, ЩО РОЗВИВаеТЬСЯ: ВiДСУТНiСТЬ ВiЛьнок:онвертованоi нацiональноТ валютиза межамИ Украiни, наявнiсть посиленого валютЕtого контролю зi сторони держави,
зii:y"', валютне та митне З4коно.Цовствсl постiйно доопрацьовуються iзмlнюсться.
3. Iнформацiя за операцiйними сегментами

товариство через своi особливостi i практику органiзацii, що склалася,займаеться одним видом дiяльностi - наданн" ,i*po кредитiв за рахунок власнихкоштiв. У зв'язкУ з циМ господарсько-галузевi сегменти не видiленi.
Товариство займаеться господарською дiяльнiстю тiльки на територiТукраiни, в зв'язку з цим географiчнi сегменти не видiляються. В випадку

РОЗШИРеННЯ МаСШТабiВ ДiЯЛЬНОСТi ТОВариства i появи нових видiв дiяльносiiТоваристВо бУде представЛяти фiнаНсову звirНiсть згiдно МСФЗ 8 кОперацiйнiсегменти).

4. Основи складання звiтностi
Фiнансова звiтнiстЬ Товариства пiдготовлена } вiдповiдностi ло Мiжнароднихстандартiв фiнансовоi звiтностi (надалi - мсФз);якi офiцiйrо опрrпrдненi на веб-
9iTTi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни та 

"iдповlд."о до змiн, внесених Законом JФl702-vII до Заколну_УкраТни ,,Пр9 бухгалтерськиtй облiк та фiнансову звiтнiсть вYKpaiHi> вiд 16.07.99 р. М 996--ХIV (п. ti,z ст. tzi' ;;.*;';;;"о-у подання
фiнансовоi звiтностi, затвердженого постановою КМу вiд28.02,2000;. J\ъ 419.
!ана фiнансова звiтнiсть за piK, який закiнчився 31 грудня 2016 року, с фiнансовоюЗВiТНiСТЮ, ПiДГОТОВЛеНОЮ За МСФЗ. Фiнансова зв_iтнiсть Товарисrвi .ппuоu.rься заМСФЗ з моменту реестрацii Товариства.

.Цана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за
Tl::1:. вартiстю за виключенЕям наступ]{их статей: похiднi фiнансовilнструменти та фiнансовi активи, якi призначенi дл" продажу (облiк засправедливою вартiстю), фiнансовi iнструменти, якi уrрrrу.iься до погашення(облiк за амортизованою собiвартiстю),

Фiнансова звiтнiсть представлена в украiнськiй нацiональнiй валютi - гривня,
а yci суми округленi до цiлих тисяч.
компоненти фiнансовоi звiтностi та cyTTeBi судження, оцiнки та припущення.
Фiнансова звiтнiсть складаеться з :

балансУ (Звiт про фiнансовий стан) станоМ на 31 .|2,,.20lб рокУ,звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний ;lохiдlZа iОtб piK,
звiту про рух грошових коштiв (за прямим методошr) за 2016 piK,'
звiту про власний капiтал за 201б piK,
примiток, що включають пояснення та розкривають принципи облiковоi полiтики за20lб piK.
Пiд чаС пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi кер.iвництвом було зроблено наступнi
судження, оцiнки та припущення:
- Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi;
- оцiнка приблизноi справедливоi BapTocTi по фiпгансових активах та зобов'язаннях,

що облiкОвуються не за справедливою вартiстю-, але рокриття справедливоi BapTocTi,
яких вимагаеться, мiстить припущення щодо TxHboi справеливоТ BapTocTi;

- Товаристством оцiнено, що Bci договори оренди. по яких воно виступае стороною,не мiстять ознак фiнансовоi оренди та повиннi класифiкуватися, як операцiйна
оренда.
- аналiзи чутливостi та iншi аналiзи, щодо управлiння ризиками мiстять припущеннястосовно варiвювання чинникiв та iхньоaо 

"пл""у на активи, зобов' язання, сукупнi
доходи та капiтал.



_ . 5. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики Товариства
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2016 року була пiдготовлена уВiДПОВiДНОСТi ДО МСБО (IAS) 1 кПодання фiнансових звiтiво. зriд"Ь I\4сФз 1 облiковаполiтика Товариства, застосована у першому звiтi складеному за мсФзвикористовуеться i для перiодiв, представлених у цiй звiтностi. Товариство визначас,

::_ _""l: 
ОбЛiКОВа полiтика вiдповiдае yciM дir"", вимогам на дату складання

звlтIIостl.
вазнан'я dохоdч Щохiд визнаеться лише у тому випадку, коли
економiчних вигод е вiрогiдцним та якщо його можна надiйно оцйr", ".часУ отриманнЯ платежу. ЩохiД оцiнюсться по справедливiй BapTocTi
ВИНаГОРОДИ абО ВИНаГОРОДlI, Яка пiдлягае отриманню згiдно 

""r"u.r"rr"*умов платежу.

отримання
залежно вiд

отриманоi
у логоворi

дохiд за поточними депозитами визначаеться на пiдставi договорiв, зазвичай методом
щомiсячнОго нарахУваннЯ вiдсоткiв' незалежнО вiд поряДку IХ виплати. ТакиЙ дохiдвходить у склад iнших операцiйних доходiв та вiдобра*u.ri." у Звiтi про прибутки тазбитки.
дохiд вiд реалiзацii фiнаlrсових iнвестицiй визнаеться, як сума винагороди за
договораМи та У момент переходу до покупця ycix прав та ризикiв володiння.
дохiд вiд реалiзацiт необоротних активiв визнасться, як сума винагороди за
договораМи таУ момент переходУ до покупця ycix прав та ризикiв володiння.
ДОХiД ВiД ВОЛОДiННЯ бОРГОВI,tМИ цiнними паперами визначаеться як сума купону, якийпiдлягаС оплатi у визначенi умоваМ, "rny.*Y цiнногО паtrера, термiни. Такий дохiд
::,:1т' До складу фiнансових Доходiв та вiдображаеться у Звiтi про прибутки тазоитки.
3апаса, Запаси у Товариствi складаються з матерiалiв, якi необхiднi для здiйсненнягосподарськоi Дiяльностi. Запасiв для реалiзачii у Товариствu ". ь,tu.. облiк запасiвздiйснюеться за вартiстю придбання, а списання з облiку вiдбуваеться при iх вибуттi
абО_ПеРеДаЧi У ВИРОбНИЦТВО З НаДання кредитних послуг за методом iдентифiкованот
собiвартiстi 2 <Запаси>.
поdаmкu на прuбуmок. Товариство, як фiнансова компанiя, у тлумаченнi дiючогопода]]кового законодавства Украiни, мас одну ставку оподаткування. З огляду на
виrrlевказане у ТоВариства на звiтнУ дату вiдСутнi тимчасовi ,одатпоui рiзницi, u
зв'язку з чим, нарахування вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань за мсБо(IАБ) l2 <Податки на прибут,ок> не здiйснювалося. !ля розрахунку поточного податкуна прибуток застосовуеться рiчний порядок нарахування та сплати даного тазастосовУстьсЯ ставка податку: |8%, Сума поточного податку на прибуток
вiдображаеться окремим рядком у Звiтi про прибутки та збитки.
QcHoBtli засобu. OcHoBHi засоби Товариствu u;л|оОраженi у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> та оцiнуЬrr." по первiснiй BapTocTi,
BapTicTb об'екта основних засобiв визнаеться активом, якщо е ймовiрнiсть, щомайбутнi вигоди, пов'язанi з об'ектом, надiйдуть до Товариствu ,u .Ъбiвартiсть
об'екта можливо достовiрно оцiнити. Що основних засобiв вiднЪсяться об'екти, TepMiH
використання яких становить бiльше 12 мiсяцiв та первiсна BapTicTb яких бiльше HiTc бтис, грн" Придбанi (cTBopeHi) ocHoBHi засоби зараховуються на баланс пiдприсмстваза первiсноЮ вартiстю, а облiкоВу€тьсЯ за йогО собiвартiстЮ MiHyc Ъулu-"пu
накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
одинllцеЮ облiку основних засобiв с об'скт основних засобiв. Нарахування
амортизацiI по об'сктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способомвиходячи з TepMiHy корисного використання кожного об'екта. Строк корисноТ
експлуатацiТ основНих засобiВ визнача€Ться вихоДячи З очiкуваноi корисностi активу.
Нарахування амортизацii основних засобiв починаеться з моменту, коли цей актив
знаходиться у мiсцi та у с,ганi, необхiдному для його викор".rЬ""" та у спосiб,
визначений комiсiею.
Алtорmuзацiю акmuву прuпаня€мо на оdну з dBox dаm, яка вidбуdеmься paHiute: Hct



dаmу, з якоt акmuв класафiку€mься як уmрuлlуванttй dля проdажу зziDно з МсФз 5
кнепоmочнi акmuвu, уmршлrуванi dля проdаltсу, mа прuпанена diяльнiсmьl, пбо на
dаmу, з якоt прапuняеmься влlзнання йоzо акmuвом.
OcHoBHi засоби подiляються на групи. В залеrкностi вiд групи основних засобiв
вста[ловлюються i м ни l.K корисного використання

ЛЬ з/п НаЗва zрJ,пu ocHoBHtlx засобiв TepMiH Kopuc+ozo
вакорuсmання (poKiB)

1 ) 3
1 Будiвлi та споруди l5-20
2 Машини та обладнання 5-7
3 Транспортнi засоби 5-7
4 Iнструменти, прцладрI та iHBellTap 4-5
5 Комп'ютерна та орг. TexHiKa Z-J
6 Меблi 2-з
7 Побутова TexHiKa Z-э
8 Iншi ocHoBHi засоби 2-5

Yci витрати, пов'язанi iз використанням основних засобiв, KpiM капiтального
ремонту або замiни основних вузлiв, а також амортизацiйнi вiдра*уuапrп" визнаються
витратами звiтного перiоду та вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки.
припинення визнання балансовоi BapTocTi об'скта основних засобiв вiдбувасться
пiоля його вибуття та коли не очiкують вже майбутнiх вигод вiд його використання.
ПрибутоК чи збитоК вiд вибутТя об'екта основних засобiв вiдображаеться у Звiтi про
прибутки та збитки.
СтроК корисноi експлуатацii основНих засобiв визначаеться виходячи з очiкуваноi
корисностi активу.
нарахування амортизацii по об'ектах основних засобiв проводиться прямолiнiйним
способом виходячи з TepMirly корисного використання кожного об'скта. Нарахування
амортизацii основних засобiв починаеться з моменту, коли цей актив знаходиться уМiСЦi Та У cTaHi, НеОбхiдному для його використання та у спосiб, ur.пuч.""й
комiсiсю.
Аморmuзацiю акmuву прuпuня€мо на odHy з dBox dаm, яка вidбуdеmься ранiше: Hct
dаmу, з якоt акmuв tашсuфiку€mься як уmра,uуванuй dля проDаuсу зzidно з МсФз 5
кнепоmочнi акmавu, уmршмуванi dля проdаlrcу, mа прапuнена diяльнiсmь>, або на
dаmу, з якоi прuпuняеmься вазнання йоzо акmuвом.
OKpeMi об'екти основних засобiв (земля, будiвлi, споруди) пiсля визнання iх активом,
облiковуемо за переоцiнен()ю сумою, яка е його справедливою вартiстю на дату
переоцiнки, MiHyc буль-яка подальша накопиченu urорi"rацiя та подальшi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi,

ooeHda. у 2016 роцi Товариство не мало операцiй з надання в оренду власних
основниХ засобiв. Офiснi примiщення Товариство оренду€ на правах операчiйноi
орендИ на TepMiH до.3-Х poKiB, з правом пролонгацiТ. Капiтальнi витрати на ремонтофiсногО примiщеНнi амортлtзуються, 

"n 
об'ск' основниХ засобiв nnuby <Булинки та

споруди) з TepMiHoM корисного використання i5-20 poKiB за умови дiйсностi
договору оренди. Орендна плата за офiсне примiщення визнаеться витратами
звiтного перiоду та вiдображаеться у Звiтi .rро .rрrбутки та збитки.
оренда класифiкусться, як (liHaHcoBa оренда, коли за умовами оренди передаються в
основномУ Bci ризики та вигOди, пов'язанi з експлуатацiсю активута орепдЪ вiдповiдае
одному з критерiiв визнання пе]]ного в МСБО l7 <Оренда>.
Вumраmа на позuкu. у 2016 роui Товариство n. ,uno операцii з позиками. Витрати
на позики Товариство капiталiзуе, як частину первiснот BapTocTi, у випадках
придбання активiв, якi потребують тривалого ,асу .riд.отовки до використання, вiнших випадках цi витрати визнаються витратами звiтного перiолу та



вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки.
ВитратИ на позики складаються з виплати вiдсоткiв за позиками та iнших витрат, якi
зазнало Товариство у зв'язку з отриманням позики.
I.нвесmuцiйна нерvхомiспtь, У 2оlб Роцi Товариство не мало на балансi
iнвестицiйноi HepyxoMocTi.
Ц?маmеоiальнi акц!авu. НематерiальниЙ актив - це немонетарний актив, який не мае
фiзичноi субстанцii та може бути iдентифiкований i знахъдиться пiд контролемтовариства' Нематерiальнltй актив визна€ться тiльки, якщо е ймовiрнiсть, щомайбутнi вигоди, пов'язанi з активом, надiйдуть до Товариства та собiварriar" активуможна достовiрНо оцiнити. Нематерiальнi активи приймаються на баланс Товаристваза вартiстЮ пРиДбання. ПiслЯ первiсногО u"r"u""", нематерiальний актив,вiдображаеться за його собiвартiстй за вирахуванням буль-якоi накопиченоiамортизацii та будь-яких накопичених збиткiв^ вiд зменшення корисноотi. В разiвiДображеннЯ нематерiальногО активУ за справедливою вартiстю, ТовариствокористуеТься послугами спецiалiста по оцiнцi нематерiальних акiивiв, та переоцiнюевсЮ групУ нематерiальниХ активiВ дО .прuu.дпr"Ьi BapTocTi. одиницею облiкунематерiальних активiв е об'скт ,,.rurерйльних активiв. Нематерiальнi активиамортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку ix використання,
але не бiльше 10 poKiB. Нарахування амортизацiТ починасться з моменту, коли цейнема,герiальний актив знаходиться у мiсцi та у cTaHi, необхiдному для йоговикористання та у спосiб, вllзначений комiсiею.
ЗменшенНя кориснОстi немаТерiальних активiв з невизначеним строком корисноi
експ,llуатацiТ здiйснюеться щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного
вiдшкодування з його баланOовою вартiстю.
.I{ематерiальнi активи подiляються на групи.
- aBTopcbкi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
- комп'ютерне програмне забезпечення;
- лiцензii.

ПрограмНе забезпечення, яке е невiд'емнИм i необХiдниМ для забезпечення роботиосновних засобiв, враховуетIlСЯ } складi цих об'ектiв.
в залежностi вiд групи встановлюються i термiни корисного використання:

Наз в а zpy п а rrем а mер iоль н tlx акtп u в iB

Лiцензii
ABTopcbKi права (в т.ч.програмне забезпеченнф

В.итр_атИ на амортИза_цiйнi вlдрахування визнаються витратами звiтного перiоду та
вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки.
Вuплаrytu поацiвнuка.u. Bci винагороди працiвникам на пiдприсмствi рахуються як
поточнi, вiдповiдно до МСБС) 19 <Виплати працiвникам)).
У Товариствi використовVються KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам, якi
включають:
- заробiтна плата та премii;_ оплата щорiчних вiдпусток;
- оплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок Товариства (першi 5

днiв);
- оплата допомоги по вагiтностi

непрацездатностi за рахyнок Фонду
- iншi виплати.

Товариство не здiйснюе пенсiйних програм з виплат працiвникам.
Yci KopoTкocTpoкoBi виплати нараховуються та вiдображаються у Звiтi про прибутки
збитки у складi статей: або кАдмiнiстративнi витрати>>, або кВЙтрати на збут>, абокIншi операцiйнi витрати>>. l[ля забезпечення майЬутнiх виплu, *ru оплату щорiчнихвiдпусток працiвникiв у Товариствi створено Резерв забезпечення виплат персоналу,
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який вiдображасться у роздiлi II Пасиву Балансу <Забезпечення майбутнiх витрат i
платежiв. На ко)кну звiтну дату нарахований резерв проходить перевiрку на
вiдповiднiсть нарахованих сум майбутнiм виплатам працiвникам. Станом на
31.12.2016р нарахований Резерв забезrrечення виплат персоналу достатнiй для
здiйснення виплат.
Фiнансовi iнвесmацi'i облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання" та МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>.
З метою складання фiнаrlсовоi звiтностi фiнансовi iнвестицii класифiкуються за
категорiями:
призначенi для торгiвлi;
утримуванi до погашення;
- наявнi для продажу;
- iнвестицii в асоцiйованi компанii.

Iнвестицii, призначенi для торгiвлi, булуть облiковуватися за справедливою
вартiстю.
Iнвестицii, утримуванi до погашення, булуть облiковуватися за амортизованою
собiвартiстю.
Фiнансовi активи, доступнi дJIя trродажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi
як доступнi для продажу i не класифiкованi як:
а) позики та дебiторська заборгованiсть;

б) утримуванi до строку погашення iнвестицii або
в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку.

IнвестицiТ, наявнi для продажу, будуть облiковуватися за справедливою
вартiстю.
Iнвестицii в асоцiйованi компанii враховуються за пайовим методом.
пiдприемство у 2016 poui не утримуе на балансi фiнансових iнвестицiй.

Фiнансовi iнсmруменmu. Фiнансовий iHcTpyMeHT - це будь-який контракт, який
ПРИВоДить до виникнення фiнансового активу у одного суб'екта господарювання та
фiнансового зобов'язання або iHcTpyMeHTa капiталу у iншого суб'екта
ГОСПОДаРЮВання. Фiнансовi iнструменти Товариство класифiкус за такими класами:

фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв
переоцiнки у прибутку або збитку;

фiНаНСОвi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiНанСовi зобов'язанняо оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням

результату переоцiнки у сукупному доходi.
Товариство класифiкуе фiнансовi iнструменти при iх первинному визнаннi.
ФiНанСовi активи та зобов'язання первинно визнаються по справедливiй BapTocTi,
збiльшеноi, у випадку коли вони не переоцiнюються по справедливiй BapTocTi через
ПРИбУтКи та збитки, на суму витрат, понесених при придбаннi чи вiдчуrкенням
фiнансового iHcTpyMeHTy. Операцii пРидбання та реалiзацii фiнансових iHcTpyMeHTiB
вiдображаються по датi приймання на себе обов'язку купити чи продати фiнансовий
iHcTpyMeHT.

!о фiнансових активiв Товариства входять:
грошовi кошти та ix еквiваленти;
депозити у банках;
лебiторська заборгованiсть та аванси виданi;
цiннi папери;
та iншi.
Визнання фiнансового активу зупиняеться у випадках:
- закiнчення TepMiHy прав на отримання грошових потокiв вiд активу;



- передачi Товариством прав на отримання грошових потокiв вiд активу.На кожну звiтну дату Товар".r"о оцiнюс об'ск]гивнi ознаки знецiнення фiнансовихактивiв, до яких вiдносяться вiдомостi про банкрутство або фiнансовi ускладненняборжникiВ, ЯкщО ознаки знецiнення е, то товариство нараховуе резерв знецiнення.
товариство облiковуе збитки вiд знецiнення фiна.нсових активiв, облiк яких ведетьсяза амортизованою вартiстю, за рахунок резерву, а збиток знецiнення фiнансовихактивiв, якi облiковуються no 

"upiocii 
прилОан"r','rп"*ом прямого списання.грошовi кошти та iх еквiваленiи складаються з коштiв у kaci, коштiв на поточних

рахункаХ у банкаХ та коротКостроковИх депозиТних рахунках у банках. Грошовiкошти та iх еквiваленти вiдображаються за собiвартiстю-,u ,"ir"y ДаТу. Грошовiкошти У iноземнiй валютi перерахоВуються :}а курсоМ нБУ "u звiтну oury звiднесенням курсових рiзниц, до зЪirу про прибlIтки та збитки. Вiдсотковi доходи покороткострокових депозитах вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв уЗвiтi про прибутки та збитки.

!::_':У::уу \роulовuх KoulmiB - це KopoTкocтpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якiвlльно конвертуються У вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний
ризик змiни BapTocTi.
I]iHHi папери у Товариствi подiляються на:

- цiннi папери, якi призначенi для продажу, iх облiк ведеться за справедливою вартiстю звiдо.браженням результату переоцiнки у прибутку або збитку;- цiннi пilпери, утримуванi до погашення, ix облiк ведеться по амортизованiй BapTocTi,яка вираховуеться з застосуванням метода ефективнот вiдсотковоi ставки з вирахуваннямзбиткiв вiд знецiнення. Амортизацiйна_вартiЙь розраховуеться з урахуванням дисконтуабо премiй при придбаннi, а також необхiдних *оriЁiи"их витрат, якi е невiд'емною
частиною ефективноi вiдсотковоi ставки. Амортизацiя премiй та дисконту входить до
фiнансовИх доходiВ та витраТ у Звiтi про прибуrп, ,i, збитки;
_ цiннi папери, облiк яких з самого початку ik придбання ведеться за справедливою
вартiстю з вiдображенням через прибутокъбо зьиток.
Вiдсотковi та купоннi доходи по цiнних паперах вiдображаються у складi фiнансовихдоходiв у Звiтi про прибутки тазбитки.
деO,imооська забооzованiсmь Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацii rцодо
ЛебiТОРСЬКОi Заборгованостi пiдприемство здiйснюс вiдповiдно до мсФз 7 ,,Фiнансовi
iнструменти: розкриття", мсФЗ l "Подання фiнансових звiтiв'' та мсБо зg"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка''.
,Цебiторська заборгованiсть та аванси облiковуеться за методом нарахування на датувиникнення. .Щебiторська заборгованiсть подiлясться на :- заборгованiстьзадоговорамипозики;
- заборгованiсть за iншими операцiями;- аванси виданi за iншими операцiями.

У разi наявностi простроченоi дебiтОрськоi забrэргованостi нараховуеться резервнiзнецiнення. На 31 грулня 20lб року у Товариствi на прострочену дебiторськузаборгованiсть нараховано резерВ в cyMi-- 164,".. .pn.
ОперацiйНа дебiторСька заборгованiсть - це заборгованiсть, яка виникае в процесi

дiяльностi пiдприемства за умови пiдписання догоIJо;у та внесення коштiв.не операцiйна дебiторська заборгованiсть u""r,,uъ-вiд операцiй, не пов'язаних зоперацiйНою дiяльнiстю пiдприемства. ,До неi вiдносяться безвiдсотковi поворотнiпозики, виданi працiвникам компанiТ,
!ебiторська заборгованiсть класифiкуеться:
l) рахунки до отримання - вид дебiторськоi заборгованостi, який виника€ приHapaxyвaнHi вiдсоткiв по наданим кредитаNI ;
2) дебiтоРська забоРгованiсть, не пов'язана з реалiзацiею;
3) iнша заборгованiсть;
4) дебiторська заборгованiсть по наданим кредитам (позикам ).
Щебiторська заборгованiсть оцiнюеться за справедливою вартiстю i балансова BapTicTb



1l зменшусться при застосування
вiдсотку - це ставка, яка точно
платежiв до строку погашення до
активу.

методу ефек,гивного вiдсотку. Ефективна ставка
дисконтуе очiкуваний потiк п,rайбутнiх грошових
, ПоТоЧНоi чисlтоТ балансовоi BapTocTi фiнансового

товариство формуе резерви можливих витрат за кредитними операцiями зфiзичнимИ особами. РозрахунОп р...р"у можливих витрат за кредитними операцiямиздiйснюеться на iндивiдуальнiй основi.-В"з"u,rсЕtня показника ризику здiйснюеться вмежах дiапазону в декiлька етапiв:
оцiнки фiнансового стану позичальника та зiliйснюеться на пiдставi показникаможливоГо дефолтУ, пiдрахованого автоматизоваI{ою системою обробки заявок;визначення категорii ризику на пiдставi стану обслуговування боргу та
розраховусться вiдповiдно таблицi;

визначення розмiру резерву в межах дiапазону :знецiнення здiйснюеться на власний
розсуд керiвника установи враховуючi фiнансовий стан боржника, та враховуютьсянаступнi фактори:
фiнансовий стан контрагента;
piBeHb виконаннЯ контрагентом iобов'язань згiдно з укладеними договорами;piBeHb вiрогiдностi визнання контрагента банкруr,,' у встановленому законодавствомпорядку чи припинення контрагента;
результат аналiзу cTpokiB погашення контрагенто]и заборгованостi по ранiше взятимзобов'язанням, що дас змогу припустити, Що всю ()уму основного боргу повернути невдасться;
призначення тимчасового адмiнiстратора по управлiнню небанкiвською фiнансовоюустановою-контрагентом ;

iншi фактори.

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються уоблiковуються по справедливiЙ BapTocTi
амортизованiй BapTocTi. Що фiнансових зобов'- резерви сумнiвних боргiв;
- кредиторська заборгованiсть;

MoN{eHT Iх визнання в облiку та
черезi прибутки та збитки або по
язань Товариства входять:

- кредити та займи;
- iншi.

кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi облiковуються за методомнарахування на дату виникнення. Кредиторська забrэргованiсть .rоii,r"uruся на :

Знецiнення
0%

2%

22%

52%

rrйla ка,I,еI.trрlя ризику - Ilерlод прострочення вик()нання
контрагентом зобов'язань перед небанкiвською фiнансовою
установою складас бiльше 180 календарних днiв.

100%



- заборгованiсть з отриманих aBaHciB за договорами- заборгованiсть за iншими оltерацiями; г ---

л - аванси отриманi за iншими операцiями.
СтаноМ на 31 груднЯ 201б рокУ у Touap"cTBi не мае простроченоi кредиторськоiзаборгованостi,
Визнання фiнансового зобов'язання зупиняеться у випадках: погашення або анулювання;- закiнчення TepMiHy позивноi давностi nu оrр"ru,й .роrових потокiв Товариства тане пред'явлення позову;

б, За результатами роботи Товариства за 201б pik була складена фiнансовазвiтнiсть у складi:
Ба-панс (звiт вiдповiдас вимогам до Звiту про фiнансовий стан);
звiт про фiнансовi результати (звiт вiдпо"iдаu 

"nrro.u* ло Звiту про прибутки тазбитки);
Звiт про рух грошових коштiв;
звiт про власний капiтал (звiт вiдповiдае вимога\.{ до Звiту про змiни у власномукапiталi);

л. При.мiтки до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за 2016 piK.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 <Перше застосування 

'iжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi> пiдприемством визначена облiкова полiтика, яка надае koHkpeTHi принципи,основи, домовленостi,_правила та практико, що стосуються статей dliHaHcoBoT звiтностiПiДПРИеМСТВа На 20lб PiK. Крит.рii 
"".,.u*rr" unrruiB та зобовjязань (ймовiрнiстьнадходжеНня /вибуТтя еконоМiчниХ вигiд TZl .щоэтовiрнiсть ouin*rJ розумiються занеобхiдне для Bcix доречних статей. cyTTcBicTb ltля показникiв фiнансовот звiтностi:пiдприемства, з метою застосування МсФз та подtання фiнансовоi звiтностi за мсФз,встановленно в розмiрi l тис. грн.

<Баланс, Станом на З 1л 1?:?0lб pony у фiнансовiй звiтностi Товариства загальнасума активiв складала8 25З тис. грн.
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Первiсна BapTicTb
на 01 сiчня 2016р,

надlишло зl8 6,4 з82
Iншi змiни

на 3l грудня 2016р. з09 29 з38Амортизацiя
да 01 сiчня 2016р. .l
нарахована за piK 9 з5 44
знос на активи, якi
вибули

Iншi змiни

на Зl грулня 20lб р. 9 35 44

Чиста BapTicTb
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па 01 сiчня 201Ф

на 31 грудня 2016р. 309

За 20|6 piK у
утримуваних для

Товариства на балансi
продажу.

не було необоротних активiв та груп,

ак uс

Станом на
31.12.2015р.

(]таном на
31.12.20lбр.

64

д_]J. в гривнях
64r рUш(rвI кошти на депозитних

рахунках
б т.ч. в гривнях
рАзом

64

Залишки.рошових коштЬ
станом на

зI.12.20lб

ПАlКБ кПривабанк> 64
Разом: 64
Грошовi кошти, використання яких
обмежено

0

Щебiто

облiк i визнання зобов'язань та резервiв пiдприемства здiйснюеться вiдповiдно домсБО 37 <ЗабезПечення, yMoBHi .ъбоu'".uпп" ru yrouHi активи>.

Зобов'язання Товариства подiляються на довгостроковi (TepMiH погашення понад l2мiсяцiв) i поточнi (TepMiH погашенн я до 12 мiсяцiв).
Щовгостроковi зобов'язання бУдуть вiдображатися'за дисконтованою вартiстю.резерви визнаються, якщо пiдприсмство в результатi певноi подii в минулому маеюридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенемiMoBipHocTi буо. потрiбнО вiдтiК pecypciB, i якi можна оцiнити з достатньоюнадiйнiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю,яка дорiвню€ справедливiй BapTocTi о'риманих активiв або послуг.
Поточнi зобов'язання виглядають так, тис. грн.

ка гованiсть в балансi вигпяпяF

1 ,01.20l 5 |.12.20lб

з66
l27

5500
1 8б7

7860

поточнi зобов'язання i забезпечення 01 .01 .20l 5 з1.12.20lб
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KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
Поточнi зобов'язБня за розра*у"па*"
товари, роботи, послуги:
з бюджетом
зi страхування

з оплати працi
Iншi поточп,i зоооuъзаrrrr"
поточне забезпечйй
Всього поточних rобоu] "йБ 230|, lIJбlll' пD0 q)!ryaHcqBi ре3vльmаmul Вiдповiдно до <Звiту про фiнансовiрезультати) за 20lб pik за результатами госпо/царськоi дiяльностi Товариство

о тр и м ал о б i 

" 
un. о# й пi. r, ;"; 1;; ;il:Ti 

"'Н: ;;iff Н: l #Ъ"J$' 

" 

о u.T,I 
" " 

о

,ЩОХОДИ ПiДПРИеМСТВа ВИЗначаються з.iдrrо . u"rо.Ьrи мсБо 18 к!охiд) визнаютьсяна ocHoBi принципУ нарахування, коли icHye впевненiсть, що в результатi операцiТвiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрновизначена, в 29]j*-ц:g пiдприемст,вом ToI} "| БЕзпЕчнЕ АгЕнтствонЕоБхIДниХ крЕдитIв" булЬ укладено 5444 договорiв короткостроковогокредитування та надано кредити (позики) фiзичним особам 
"u.u.uniry суму - 5 0з5тис,грн, з TepMiHoM поверненНя до 30 днiв ia з лiмiтом суми позики - вiд 100,00 грн.до 30 000,00 гривень,

7. кЗвim

бlдповlдно до звiту
склали 1 1 10 тис. грн.

Адмi

про фiнансовi резу_тIьтати за 2016 piK адмiнiстративнi витрати
Iнформацiя про адмiнiстративнi витрати наведена в таблицi:

lинl дохопи^ тйа

201б piK
l092

Bi l092

н BHl в
lD flа маркетинг
Банкiвське обсл вання
ю чн1 посл ги
Lr

2з8
l50
16

з99
7

18

27
48
44
5

1

R

6

68
59
5

109r

lишl

ъ
HapaxoBaHi
Iншi
Разом:

201б piK
8l1
76

887

Iншi операцiйнi витрати
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в суц4нiвних боргiв
винноi пе

Разом:

Iншi доходи

20lб piK
Дохiд вiд п цiнних паперiв

вiд покупки цiнних пап

Податок на прибуток Товариства визначаються згiдно з вимогами МСБо 12 кПодаткина прибуток>.

I_::__::_l' 
З ВiДСУТНiСТЮ в Балансi Товариства на початок i кiнець 20lб рокувlдстрочеНих податКових актИвiв та зобов'язаНь (Bi2lcyTHi тимчасовi податковi рiзницi)витрати з податку на прибуток складаються з витрат визначених згiдно податковогооблiку. Iнформацiя по витратах з подtатку на прибуток наведена в таблицi:

]"_:i_ry:Y НаРаХОВУе ДИВiДенДи учасникам, якi визнае як зобов,язання на звiтну датутlльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтноi дати включно.за 20lб pik Товариство дивiдендiв не оголошувал. i He rrupu*ouyuuno, о.пiпьки зазвiтний piK отримано балансовий збиток.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюсться Зборами учасникiв.BapTicTb чистих активiв пiдприсмства станом на з1 грудня 2016 р. становить 8 025тис. грн.
8, Операцi'i з пов'язаншrrа сmороналlu.
Для цiлей складання фiнансовоi _:lBiTHocTi, сторони вва}каються пов'язаними уВiДПОВiДНОСТi ДО ВИ3НаЧеНЬ У МСФЗ 24 <Розкрrrr" liформацiт про пов,язаннi сторони>,Сторони, як правило, пов'язанi, якщо вони перебуваЙть пiД загальним контролем, або
:_Т1 '-l_*'PiH 

Мае МОЖЛИВiСТЬ КОНТРОЛювати iншу або може справити значний вплив наlншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожноiможливоi пов'язаноi сторони, особлива увага .rр"!iпr.т"ся змiсту вiднЪс"н, а не тiльки ikюридичнiй формi. 
-----'J

Qц!!цlус
учаснuк

Дuрекпtоlэ

12

назва показника За 201б piK,
тис. грн.

За20l5 piK,
тис. грн.

iнансовий результат до оподаr*уuч"rr"
lибуток

Витрати (дохiд) з податку на прибутсrк

истий фiнансовий результат
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