ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2014 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2014 РОКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНАНС ЕКСПРЕС»
КОД ЄДРПОУ - 38649111
1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 2014 рік
ТОВ «КУ «ФІНЕКС» (надалі (надалі – «Товариство») зареєстровано Дніпровською
районною у місті Києві Державною адміністрацією 04 квітня 2013 року, номер запису про
включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру
10671020000018949. Зміни організаційно-правової форми та назви Товариства у 2014 році
не здійснювались.
Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ - 38649111.
Місцезнаходження: Україна, 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд 5.
Види діяльності за КВЕД:
64.92 Інші види кредитування
Даний вид діяльності становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за
умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо
суміщення надання певних видів фінансових послуг.
Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових
знаків.
Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2014 року була підготовлена у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
інформації, наведені нижче.
2. Основні принципи облікової політики
Принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх
представлених звітних періодів.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2014 р. 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, повнота);
зіставності;
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-

можливості перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.,
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.,
- Звіт про власний капітал за 2014 р.,
- Примітки до річної фінансової звітності за 2014 р.
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного
законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Облікової
політики.
Облікова політика на 2014 рік була затверджена наказом від 02.01.2014р.
№1/2014-ОП.
Протягом 2014 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась
послідовно для подібних операцій, інших подій.
Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів
організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які
застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика
базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариство.
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у
національній грошовій одиниці України – гривнях.
3. Основа складання фінансової звітності
3.1. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які
впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття 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 відображуються у складі
фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.
3.2. Припущення про функціонування Товариства в найближчому
майбутньому
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування
Товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в
ході звичайної діяльності.
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.
Ця фінансова звітність Товариства складена із застосуванням Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
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4. Аналіз статей фінансової звітності
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити
зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть
(окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на
основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи
викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмір
або характер статті, так і поєднання статей.
Активи, зобов’язання та власний капітал – це елементи, які безпосередньо
пов’язані з оцінкою фінансового стану.
Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від
якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства.
Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок
подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства,
котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.
Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вирахування
всіх його зобов’язань.
Облікова політика в Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ
та Наказом по підприємству «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової
політики у 2014 році» від 02.01.2014 року №1/2014-ОП.
5. Баланс
До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та
зміни не вносились.
Відомості викладені у розрізі оборотних 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 довгострокові (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.
5.1. Нематеріальні активи
Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має фізичної
форми.
Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної
експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством
у момент визнання їх активом. Накопичення амортизації на нематеріальні активи
здійснюється прямолінійним методом кожного місяця.
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінення
нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної вартості або
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залежності від того, яка з них
вища.
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Нематеріальні активи Товариства - це ліцензія з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів серія АЕ №199964 первісною вартістю 30 тис. грн. терміном
дії 3 роки.
Нарахована амортизація за 2014 рік - 11 тис. грн.
Станом на 31.12.2014р. нематеріальні активи складають 19 тис. грн.
5.2. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Дебіторська заборгованість складається
з
дебіторської
заборгованості
за
розрахунками за виданими авансами.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на
31.12.2014 р. складає 2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість відображена в сумі очікуваного отримання.
5.3. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти за станом на 31.12.2014 р. зберігаються на банківських рахунках
Товариства. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про
ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління
НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Гроші та їх еквіваленти Товариства станом на 31.12.2014 р. складають 2986
тис.грн., з яких грошові кошти в касі Товариства складають 123 тис. грн., та на поточному
рахунку в банку 2043 тис.грн., та грошові кошти розміщені на депозиті - 820тис.грн.
5.5. Власний капітал
Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану
рахунків.
Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства
виключно у грошовій формі. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті
Товариства. Статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків його
учасників
Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням
Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Товариства.
Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного
капіталу Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал формується шляхом щорічних
відрахувань у розмірі не менше 5% суми щорічного прибутку Товариства до досягнення
визначеного розміру.
Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2014 р. становить 3004 тис.
грн.
Станом на 31.12.2014 року Статутний капітал Товариства становить 3 000 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 року - 4 тис. грн.
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5.6. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою
вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи,
послуги.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014 р.
складає 1 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток 1 тис. грн.
Поточні забезпечення станом на 31.12.2014 р. становлять 2 тис. грн. і складаються
із забезпечення оплати відпусток.
6. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням
активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного
капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу,
для отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про
фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення
зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати
відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення
зобов'язання.
Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від
ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично
наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.
Стаття Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Збиток
Інші фінансові доходи
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
Прибуток
Сукупний дохід

Код рядка

Значення рядка

2120
2130

142
227

2195
2220

85
140

2290
2300

55
1

2350

54

2465

54

До складу інших операційних доходів віднесено дохід отриманий у вигляді
безповоротної фінансової допомоги від Миргородського Вячеслава Валерійовича.
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До складу інших фінансових доходів віднесено дохід отриманий від розміщення
коштів на депозитному рахунку.
7. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2014 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.
7.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання
доходу від надання фінансових послуг.
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2014 р. склали 143 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності у 2014 р. склали 218 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2014 рік склав
75тис.грн. (витрати).
7.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів
інвестування та забезпечення їх реалізації.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності відсутній.
7.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в
результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення
зобов'язань за борговими цінними паперами та інші
Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2014 р. складають 2 140 тис. грн.
у вигляді внесків до Статутного капіталу підприємства 2 000 тис. грн. та 140 тис. грн. від
розміщення грошових коштів на депозитному рахунку .
Сукупні витрати від фінансової діяльності у 2014 р. відсутні.
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за 2014 рік дорівнює
2140тис.грн. (надходження).
8. Звіт про власний капітал
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності
Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариства
вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі
капіталу, відображеного в балансі.
Статутний капітал станом на 31.12.2014 р. складає 3 000 тис. грн.
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Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 р. становить 4 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2014 р. 3 004 тис. грн.
9. Економічне середовище, у котрому Товариство проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості
включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами
України, валютні обмеження і контроль, високу інфляцію і високі процентні ставки.
Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду,
спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в
цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є
типовими для розвинених країн.
Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів
економічного зростання у світовій економіці.
Протягом 2014 року відбулось значне падіння обмінного курсу української гривні
по відношенню до основних іноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та
часто змінюється.
Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати
на ринок фінансових послуг та на інші галузі економіки, а також те, який вплив (за
наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства.
Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Товариства.
10. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проведено.
11. Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у
фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Доходи 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.
Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в
звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.
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Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які
при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість
активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які
при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу
чи зобов'язання відшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей
оподаткування цього активу або зобов'язання.
Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або
відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами
активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими
різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань.
Відстрочені податкові активи розраховуються за податковим ставкам, які, як
очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на
основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в
найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалізувати відстрочені податкові активи.
12. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і
операційних рішень іншою стороною. Операція зі зв'язаною стороною може полягати в
обміні ресурсами та зобов'язаннями між пов'язаними сторонами незалежно від того, чи
визначається ціна. Контроль - володіння, прямо або непрямо, через дочірні підприємства,
більшістю голосів на підприємстві або істотною часткою голосів і повноваження прямо
визначати, згідно зі статутом або договором, фінансову та операційну політику
керівництва підприємства. Суттєвий вплив - участь у прийнятті рішень щодо фінансової
та операційної політики підприємства, але не контроль над цією політикою. Істотний
вплив може здійснюватися різними шляхами, як правило, через представництво в раді
директорів або шляхом участі в процесі розробки політики, в суттєвих операціях
усередині Товариства, взаємообмін управлінським персоналом або через залежність від
технічної інформації. Значний вплив досягається шляхом володіння певною часткою через
статут або договір.
Пов’язаними сторонами вважаються:
а) суб’єкти господарювання, які прямо або непрямо через одного чи більше
посередників контролюють суб’єкт господарювання або перебувають під його контролем ;
б) асоційовані компанії (див. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для
державного сектору (МСБОДС) 7 "Облік інвестицій в асоційовані компанії");
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в) осіб, які прямо або непрямо володіють часткою суб’єкта господарювання, що
звітує, яка забезпечує їм суттєвий вплив на цей суб’єкт господарювання, а також близьких
членів родини будь-якої з таких осіб;
г) провідний управлінський персонал та членів родини провідного управлінського
персоналу;
ґ) суб’єктів господарювання, у яких суттєва частка власності належить прямо або
непрямо особі, зазначеній у пункті в чи г, або тих, на які така особа здатна здійснювати
суттєвий вплив.
До пов’язаних сторін Товариства належать:
1. Засновник Товариства - Добромислов Геннадій Вікторович
2. Директор Попов Едуард Вікторович, звільнений 11.03.2014 року
3. Директор Чукін Дмитро Андрійович, звільнений 08.10.2014 року
4. Директор Данилова Вікторія Віталіївна, прийнята на посаду 09.10.2014 року.
Протягом 2014 року управлінському персоналу нараховується і виплачується
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без
спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно
за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох
сторін.
Станом на 31.12.2014 року кредиторська заборгованість перед пов’язаними
особами та дебіторська заборгованість пов’язаних осіб перед Товариством відсутні.
13. Управління фінансовими ризиками
Валютний ризик. Розрахунки в іноземній валюті протягом 2014 г. не
здійснювалися. Валютний ризик у Товариства відсутній.
Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення
дебіторської заборгованості.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з
клієнтами Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити
позицію Товариства у відносинах з клієнтами.
Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування
стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.
Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх
впливу на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства
до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо
портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої
заборгованості.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів
повернення розміщених ресурсів та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами.
Ринок ліквідності контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення
коштів і збільшення строків повернення позикового капіталу.
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14. Справедлива вартість
Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий
інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за
винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням
справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів розраховувалася
Товариством виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) та відповідних
методології оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення
оціночної справедливої вартості необхідні суб'єктивні судження. Незважаючи на те, що
керівництво Товариства використало наявну ринкову інформацію для визначення
справедливої вартості фінансових інструментів, ці ринкові дані можуть не відображати
вартість, яка могла б бути отримана за існуючих обставин.
15. Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що
потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Директор

______________

Данилова В.В.

Головний бухгалтер

______________

Чернявська Ю.В.,
директор ТОВ "АРТ-ОБЛІК"
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