
Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 11 11

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 жовтня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 33
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 82
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 757
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11,393 11,389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12,008 12,153

1200 - -
Баланс 1300 12,092 12,235

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11,838 11,838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   142  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11,951 11,980

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 56

розрахунками з бюджетом 1620 7 15
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 40
розрахунками з оплати праці 1630 35 77

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 67
Усього за розділом IІІ 1695 141 255
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12,092 12,235

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 10 08

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 липня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 33
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 82
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 706
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12102

1200 - -
Баланс 1300 12092 12184

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   119  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11957

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 51

розрахунками з бюджетом 1620 7 13
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 33
розрахунками з оплати праці 1630 35 63

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 67
Усього за розділом IІІ 1695 141 227
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12184

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД

Адреса, телефон

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 20 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 0 0
первісна вартість 1001

накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 0 0

первісна вартість 1011

знос 1012

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
   Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021

   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 0 0
II. Оборотні активи

1100Запаси
Виробничі запаси 1101

Незавершене виробництво 1102

Готова продукція 1103

Товари 1104

Поточні біологічні активи 1110

Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами
з бюджетом 1135

у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

1181

резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184

Інші оборотні активи 1190

Усього за розділом II 1195 0 0
1200

Баланс 1300 0 0

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 0 0

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання

Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530

1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 0 0

1600Короткострокові кредити банків
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 0 0
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 0 0

Керівник

Головний бухгалтер

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 12 06

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 травня 20 Б р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 5 4

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 28 29
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 87 86
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 248 425
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 6 1
з бюджетом 1135 1 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 2

Поточні фінансові інвестиції 1160 11520 11418
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 11776 11846

1200 - -
Баланс 1300 11863 11932

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2014

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  3   41  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11841 11879

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 6 22

розрахунками з бюджетом 1620 - 1
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 4
розрахунками з оплати праці 1630 9 20

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 7 6
Усього за розділом IІІ 1695 22 53
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 11863 11932

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 12 08

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 липня 20 14 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 5 3

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 28 30
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 87 85
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 248 505
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 6 1
з бюджетом 1135 1 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1

Поточні фінансові інвестиції 1160 11520 11405
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 11776 11911

1200 - -
Баланс 1300 11863 11996

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2014

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  3   84  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11841 11922

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 6 30

розрахунками з бюджетом 1620 - 2
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 7
розрахунками з оплати праці 1630 9 26

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 7 9
Усього за розділом IІІ 1695 22 74
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 11863 11996

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 15 01

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 14 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 5 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 28 31
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 87 84
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 248 613
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 6 2
з бюджетом 1135 1 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1

Поточні фінансові інвестиції 1160 11520 11393
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 11776 12008

1200 - -
Баланс 1300 11863 12092

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  3   113  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11841 11951

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 6 41

розрахунками з бюджетом 1620 - 7
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 19
розрахунками з оплати праці 1630 9 35

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 7 39
Усього за розділом IІІ 1695 22 141
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 11863 12092

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 11 02

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 січня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 31
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 84
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 630
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 1
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11393
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12024

1200 - -
Баланс 1300 12092 12108

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   121  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11959

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 42

розрахунками з бюджетом 1620 7 8
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 21
розрахунками з оплати праці 1630 35 39

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 39
Усього за розділом IІІ 1695 141 149
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12108

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 11 03

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 28 лютого 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 1

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 32
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 647
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 2
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11393
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12042

1200 - -
Баланс 1300 12092 12125

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   129  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11967

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 44

розрахунками з бюджетом 1620 7 9
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 23
розрахунками з оплати праці 1630 35 43

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 39
Усього за розділом IІІ 1695 141 158
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12125

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 09 04

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 1

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 32
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 638
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 2
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11393
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12033

1200 - -
Баланс 1300 12092 12116

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   117  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11955

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 45

розрахунками з бюджетом 1620 7 10
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 25
розрахунками з оплати праці 1630 35 46

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 35
Усього за розділом IІІ 1695 141 161
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12116

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 12 05

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 квітня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 1

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 32
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 655
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 13
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12064

1200 - -
Баланс 1300 12092 12147

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   118  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11956

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 47

розрахунками з бюджетом 1620 7 11
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 27
розрахунками з оплати праці 1630 35 51

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 55
Усього за розділом IІІ 1695 141 191
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12147

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 08 06

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 травня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 1

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 32
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 672
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 3
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12071

1200 - -
Баланс 1300 12092 12154

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   119  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11957

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 47

розрахунками з бюджетом 1620 7 11
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 29
розрахунками з оплати праці 1630 35 55

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 55
Усього за розділом IІІ 1695 141 197
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12154

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 08 07

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2 1

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 32
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 689
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11393 11389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12008 12085

1200 - -
Баланс 1300 12092 12168

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11838 11838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   117  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11951 11955

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 50

розрахунками з бюджетом 1620 7 12
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 31
розрахунками з оплати праці 1630 35 59

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 61
Усього за розділом IІІ 1695 141 213
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12092 12168

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 07 09

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

4

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 серпня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 31 33
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 79 79
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 84 82
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 723
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2 1
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7

Поточні фінансові інвестиції 1160 11,393 11,389
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12,008 12,120

1200 - -
Баланс 1300 12,092 12,202

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2015

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11,838 11,838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  113   127  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 11,951 11,965

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 41 53

розрахунками з бюджетом 1620 7 14
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 19 36
розрахунками з оплати праці 1630 35 68

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 39 66
Усього за розділом IІІ 1695 141 237
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 12,092 12,202

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 31 12

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

3

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності х

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 14 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 5 2

первісна вартість 1011 33 33

знос 1012 28 31
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
   Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 78 78
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 86 83
II. Оборотні активи

1100Запаси - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 248 613
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 6 2
з бюджетом 1135 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1

Поточні фінансові інвестиції 1160 8,263 6,679
Гроші та їх еквіваленти 1165 -
Готівка 1166 -

Рахунки в банках 1167 -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 8,519 7,294

1200 - -
Баланс 1300 8,605 7,377

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

2014

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття



Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11,838 11,838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  -3,253   -4,601  

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 8,585 7,237

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання - -

Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

1600Короткострокові кредити банків - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 6 41

розрахунками з бюджетом 1620  - 7
у тому числі з податку на прибуток 1621 -
розрахунками зі страхування 1625  19
розрахунками з оплати праці 1630 8 35

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 6 38
Усього за розділом IІІ 1695 20 140
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700
- -

утримуваними для продажу, та групами вибуття - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 8,605 7,377

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

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



Додаток 1

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПИТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

3

Адреса, телефон 83001, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул.Челюскінців, буд 69А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності х

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 3 3
первісна вартість 1001 3 3

накопичена амортизація 1002 Err:504 Err:504
Незавершені капітальні інвестиції 1005 Err:504 Err:504
Основні засоби 1010 2

первісна вартість 1011 33 33
знос 1012 31 33

Інвестиційна нерухомість 1015 Err:504 Err:504
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 Err:504 Err:504

   Знос інвестиційної нерухомості 1017 Err:504 Err:504
Довгострокові біологічні активи 1020 Err:504 Err:504
   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 Err:504 Err:504
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 Err:504 Err:504
Довгострокові фінансові інвестиції:

1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 78 78
інші фінансові інвестиції 1035 Err:504 Err:504
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Err:504 Err:504
Відстрочені податкові активи 1045 Err:504 Err:504

Гудвіл 1050 Err:504 Err:504
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 Err:504 Err:504

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 Err:504 Err:504
Інші необоротні активи 1090 Err:504 Err:504
Усього за розділом I 1095 83 81

II. Оборотні активи
1100Запаси Err:504 Err:504

Виробничі запаси 1101 Err:504 Err:504
Незавершене виробництво 1102 Err:504 Err:504
Готова продукція 1103 Err:504 Err:504
Товари 1104 Err:504 Err:504
Поточні біологічні активи 1110 Err:504 Err:504

Депозити перестрахування 1115 Err:504 Err:504
Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 613 774
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130
за виданими авансами 2
з бюджетом 1135 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 Err:504 Err:504

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 Err:504 Err:504
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 Err:504 Err:504
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4
Поточні фінансові інвестиції 1160 6,679 4,645

Гроші та їх еквіваленти 1165 Err:504 1
Готівка 1166 Err:504

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), 
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду



Рахунки в банках 1167 Err:504 1

Витрати майбутніх періодів 1170 Err:504 Err:504
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 Err:504 Err:504

1181 Err:504 Err:504

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 Err:504 Err:504
резервах незароблених премій 1183 Err:504 Err:504
інших страхових резервах 1184 Err:504 Err:504
Інші оборотні активи 1190 Err:504 Err:504

Усього за розділом II 1195 Err:504 5,424
1200 Err:504 Err:504

Баланс 1300 Err:504 5,505

Пасив

1 2 3 4
I. Власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 11,838 11,838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 Err:504 Err:504
Капітал у дооцінках 1405 Err:504 Err:504

Додатковий капітал 1410 Err:504 Err:504
Емісійний дохід 1411 Err:504 Err:504

Накопичені курсові різниці 1412 Err:504 Err:504
Резервний капітал 1415 Err:504 Err:504
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  -4,601   -6,609  
Неоплачений капітал 1425 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Вилучений капітал 1430 ( Err:504 ) ( Err:504 )

Інші резерви 1435 Err:504 Err:504
Усього за розділом I 1495 Err:504 Err:504

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання Err:504 Err:504

Пенсійні зобов'язання 1505 Err:504 Err:504
Довгострокові кредити банків 1510 Err:504 Err:504
Інші довгострокові зобов'язання 1515 Err:504 Err:504
Довгострокові забезпечення 1520 Err:504 Err:504
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 Err:504 Err:504

Цільове фінансування 1525 Err:504 Err:504
Благодійна допомога 1526 Err:504 Err:504

Страхові резерви 1530 Err:504 Err:504

1531 Err:504 Err:504

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 Err:504 Err:504

резерв незароблених премій 1533 Err:504 Err:504
інші страхові резерви 1534 Err:504 Err:504

Інвестиційні контракти 1535 Err:504 Err:504
Призовий фонд 1540 Err:504 Err:504
Резерв на виплату джек-поту 1545 Err:504 Err:504
Усього за розділом II 1595 Err:504 Err:504

1600Короткострокові кредити банків Err:504 Err:504
Векселі видані 1605 Err:504 Err:504

Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов'язаннями 1610 Err:504 Err:504
товари, роботи, послуги 1615 41 59
розрахунками з бюджетом 1620 7 18
у тому числі з податку на прибуток 1621 Err:504 Err:504
розрахунками зі страхування 1625 19 45
розрахунками з оплати праці 1630 35 83

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 Err:504 Err:504
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 Err:504 Err:504
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 Err:504 Err:504
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 Err:504 Err:504
Поточні забезпечення 1660 Err:504 Err:504
Доходи майбутніх періодів 1665 Err:504 Err:504
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 Err:504 Err:504

Інші поточні зобов'язання 1690 38 71
Усього за розділом IІІ 1695 Err:504 Err:504

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700

Err:504 Err:504

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення



утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

Err:504 Err:504

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 Err:504 Err:504
Баланс 1900 Err:504 Err:504

Керівник Соснін Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін Станіслав Валерійович

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

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



Увага! У зв'язку з певними особливостями 
заповнення фінансової звітності пропонуємо 
Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб 
скласти звіт, а потім роздрукувати ГОТОВИЙ ЗВІТ 
з однойменного листа.
Даний бланк містить основні формули для 
проведення розрахунків під час його заповнення. 
Комірки з формулами позначені блакитним 
кольором. У разі необхідності бланк може бути 
доповнено іншими формулами. Також можуть бути 
змінені параметри комірок.
'P.S. Дані примітки та колір комірок не друкуються.



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за год 20 15 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 188 388
Чисті зароблені страхові премії 2010 Err:504 Err:504
Премії підписані, валова сума 2011 Err:504 Err:504
Премії, передані у перестрахування 2012 Err:504 Err:504
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 Err:504 Err:504
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 Err:504 Err:504
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 Err:504 Err:504
Валовий:

2090
188 388

прибуток
збиток 2095 ( Err:504 ) ( Err:504 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105  Err:504   Err:504  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  Err:504   Err:504  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 Err:504 Err:504
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 Err:504 Err:504
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 Err:504 Err:504

2122 Err:504 Err:504

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 Err:504 Err:504
Адміністративні витрати 2130 ( 146 ) ( 276 )
Витрати на збут 2150 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 -2029 -1457

2182 Err:504 Err:504

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190прибуток

збиток 2195 ( 1987 ) ( 1345 )
Дохід від участі в капіталі 2200 Err:504 Err:504
Інші фінансові доходи 2220 Err:504
Інші доходи 2240 Err:504 Err:504
Дохід від благодійної допомоги 2241 Err:504 Err:504
Фінансові витрати 2250 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Інші витрати 2270 ( Err:504 ) ( Err:504 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   Err:504  
Фінансовий результат до оподаткування:

2290прибуток
збиток 2295 ( 1987 ) ( 1345 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 21 )  (            2          )  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305  Err:504   Err:504  
Чистий фінансовий результат:

2350
 -

прибуток
збиток 2355 ( 2008 ) ( 1347 )

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  Err:504   Err:504  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  Err:504   Err:504  
Накопичені курсові різниці 2410  Err:504   Err:504  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  Err:504   Err:504  
Інший сукупний дохід 2445  Err:504   Err:504  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  Err:504   Err:504  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  Err:504   Err:504  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  Err:504   Err:504  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  -  -

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

1 2
Матеріальні затрати 2500 Err:504 Err:504
Витрати на оплату праці 2505 63 133
Відрахування на соціальні заходи 2510 23 49
Амортизація 2515 2 3
Інші операційні витрати 2520 58 91
Разом 2550 146 276

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 Err:504 Err:504
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 Err:504 Err:504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  Err:504   Err:504  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  Err:504   Err:504  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 Err:504 Err:504

Керівник

Головний бухгалтер

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



Увага! У зв’язку з певними особливостями 
заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам 
скористатись листом "Для розрахунків", щоб 
скласти звіт, а потім роздрукувати ГОТОВИЙ ЗВІТ 
з однойменного листа.
Даний бланк містить основні формули для 
проведення розрахунків під час його заповнення. 
Комірки з формулами позначені блакитним 
кольором. У разі необхідності бланк може бути 
доповнено іншими формулами. Також можуть бути 
змінені параметри комірок.
P.S. Дані примітки та колір комірок не друкуються.



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 15 07

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 20 14 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 240 90
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

2090
240 90

прибуток
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 ( 444 ) ( 217 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( 3 )

2181

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190

0 0
прибуток
збиток 2195 ( 204 ) ( 130 )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:

2290
0 0

прибуток
збиток 2295 ( 204 ) ( 130 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

2350
0 0

201
4

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції



прибуток 2350
0 0

збиток 2355 ( 206 ) ( 130 )



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -206 ### -130

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505 86 44
Відрахування на соціальні заходи 2510 32 16
Амортизація 2515 2 1
Інші операційні витрати 2520 324 156
Разом 2550 444 217

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник Соснін  Станіслав Валерійович

Головний бухгалтер Соснін  Станіслав Валерійович

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 15 07 01

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 20 14 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 240 90
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

2090
240 90

прибуток
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105  -   -  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -   -  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 - -

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 444 ) ( 217 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( 3 )

2181 - -

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190

- -
прибуток
збиток 2195 ( 204 ) ( 130 )

Дохід від участі в капіталі 2200 - 0
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -   -  
Фінансовий результат до оподаткування:

2290
- -

прибуток
збиток 2295 ( 204 ) ( 130 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 2 )  -  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305  -   -  
Чистий фінансовий результат:

2350
- -

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції



прибуток 2350
- -

збиток 2355 ( 206 ) ( 130 )



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -   -  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -   -  
Накопичені курсові різниці 2410  -   -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  -   -  
Інший сукупний дохід 2445  -   -  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -   -  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  -   -  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -   -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 ( 206 ) ( 130 )

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 86 44
Відрахування на соціальні заходи 2510 32 16
Амортизація 2515 2 1
Інші операційні витрати 2520 324 156
Разом 2550 444 217

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -   -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  -   -  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 15 10 2014

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9-ть месяцев 20 14 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 337 159
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

2090
337 159

прибуток
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105  -   -  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -   -  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 228 ) ( 219 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( 4 )

2181 - -

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190

109
прибуток
збиток 2195 ( ) ( 64 )

Дохід від участі в капіталі 2200 - 0
Інші фінансові доходи 2220 -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 109   -  
Фінансовий результат до оподаткування:

2290прибуток
збиток 2295 ( ) ( 64 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 2 )  -  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305  -   -  
Чистий фінансовий результат:

2350
107

прибуток
збиток 2355 ( ) ( 64 )

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -   -  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -   -  
Накопичені курсові різниці 2410  -   -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  -   -  
Інший сукупний дохід 2445  -   -  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -   -  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  -   -  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -   -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 107

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

1 2
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 109 56
Відрахування на соціальні заходи 2510 40 21
Амортизація 2515 3 2
Інші операційні витрати 2520 77 144
Разом 2550 228 223

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -   -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  -   -  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015

Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за год 20 15 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 188 388
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

2090
188 388

прибуток
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105  -   -  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -   -  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 146 ) ( 276 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 -2029 -1457

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190прибуток

збиток 2195 ( 1987 ) ( 1345 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - 0
Інші фінансові доходи 2220 -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   -  
Фінансовий результат до оподаткування:

2290прибуток
збиток 2295 ( 1987 ) ( 1345 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 21 )  (            2          )  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305  -   -  
Чистий фінансовий результат:

2350
 -

прибуток
збиток 2355 ( 2008 ) ( 1347 )

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -   -  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -   -  
Накопичені курсові різниці 2410  -   -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  -   -  
Інший сукупний дохід 2445  -   -  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -   -  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  -   -  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -   -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  -  -

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

1 2
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 63 133
Відрахування на соціальні заходи 2510 23 49
Амортизація 2515 2 3
Інші операційні витрати 2520 58 91
Разом 2550 146 276

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -   -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  -   -  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття За звітний період

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

3000 27 162
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 7 27

Витрачання на оплату:
3100 ( 22 ) ( 61 )Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 ( ) ( 79 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( 34 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 ) ( 15 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 21 ) ( 3 )

3117
( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
( ) ( 12 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( 5 ) ( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -14 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:
3215

Код 
рядка

За аналогічний період 
попереднього року

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість



відсотків 3215

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

3255 (                 ) ( )фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 (                        ) ( )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )

3280
( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305 20

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:

3345 ( )Викуп власних акцій
Погашення позик 3350 (               5             ) ( )

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
( ) ( )

3375
( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 15 0

1 2 3 4

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 0

Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1

Керівник

Головний бухгалтер

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 24

Підприємство ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" за ЄДРПОУ='Для розрахунку'!R[-1]C[-59]:R[-1]C[-1]
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття За звітний період

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

3000 27
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 -

у тому числі податку на додану вартість 3006 -

Цільового фінансування 3010 -

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 -

Надходження від повернення авансів 3020 -

3025 -

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -

Надходження від операційної оренди 3040 -

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 -

Надходження від страхових премій 3050 -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 -

Інші надходження 3095 7

Витрачання на оплату:
3100 ( 22 )Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( - )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 21 )

3117
(

-
)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
(

-
)

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( - )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - )

Інші витрачання 3190 ( 5 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 ( 14 )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200 -
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 -

Надходження від отриманих:
3215 -

Код 
рядка

За аналогічний період 
попереднього року

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість



відсотків 3215 -

дивідендів 3220 -

Надходження від деривативів 3225 -

Надходження від погашення позик 3230 -

3235
-

Інші надходження 3250 -

Витрачання на придбання:
3255 ( (                 ) )фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 ( (                        ) )

Виплати за деривативами 3270 ( - )

Витрачання на надання позик 3275 ( - )

3280
( - )

Інші платежі 3290 ( - )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295  -  
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300 -
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305 20

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
-

Інші надходження 3340 -

Витрачання на:
3345 ( - )Викуп власних акцій

Погашення позик 3350 ( (               5             ) )
Сплату дивідендів 3355 ( - )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
( - )

3375
( - )

Інші платежі 3390 ( - )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  15  

1 2 3
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400  1  
Залишок коштів на початок року 3405 -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -

Залишок коштів на кінець року 3415  1  

Керівник Амітан О.А.

Головний бухгалтер Ульшина Н.В.

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах



КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 20 15  р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок
4000 11838 -4601 7237

на початок року

Коригування:

4005 0

4010 0

Інші зміни 4090 0

4095 11838 0 0 0 -4601 0 0 7237

4100 -2008 -2008

4110 0

4111 0

4112 0

4113 0

4114 0

4116 0

4200

0

4205 0

Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцін-

ках

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал

Зміна облікової 
політики

Виправлення 
помилок

Скоригований 
залишок на 
початок року

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

Накопичені 
курсові різниці

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

Інший сукупний 
дохід

Розподіл 
прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4210 0

4215 0

4220 0

4225 0

4240Внески до капіталу
0

4245 0

4260
0

4265 0

4270 0

4275 0

4280 0

4290 0

4291 0

4295 0 0 0 0 -2008 0 0 -2008

Залишок
4300 11838 0 0 0 -6609 0 0 5229

на кінець року

Керівник Соснін С.В.

Головний бухгалтер Соснін С.В.

Відрахування до 
резервного 
капіталу
Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

Внески 
учасників:

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

Вилучення 
капіталу:

Викуп акцій 
(часток)

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

Вилучення частки 
в капіталі

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

Інші зміни в 
капіталі

Інші зміни в 
капіталі

Разом змін у 
капіталі

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013



КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 01
Підприємство ТОВ "КУА "ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ 35215276

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 20 15  р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок
4000 ### 11838 ###### - ###### - ###### - ###( 4601 )### - ###### - ###### 7237 ###

на початок року

Коригування:

4005 ### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4010### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

Інші зміни 4090### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4095### 11838###### - ###### - ###### - ### ( 4601 )### - ###### - ###### 7237 ###

4100### - ###### - ###### - ###### - ### ( 2008 )### - ###### - ### ( 2008 )

4110### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4111### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4112### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4113### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4114### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4116### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4200

### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4205### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцін-

ках

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал

Зміна облікової 
політики

Виправлення 
помилок

Скоригований 
залишок на 
початок року

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

Накопичені 
курсові різниці

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

Інший сукупний 
дохід

Розподіл 
прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4210### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4215### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4220### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4225### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4240

### ### ###

Внески до капіталу
### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4245### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4260
### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4265### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4270### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4275### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4280### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4290### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4291### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###### - ###

4295### - ###### - ###### - ###### - ### ( 2008 )### - ###### - ### ( 2008 )

Залишок
4300

###
11838

###
### - ###### -

###
### - ###( 6609 )### - ###### - ###### 5229 ###

на кінець року ### ### ###

Керівник 0 Соснін С.В.

Головний бухгалтер 0 Соснін С.В.

Відрахування до 
резервного 
капіталу
Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

Внески 
учасників:

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

Вилучення 
капіталу:

Викуп акцій 
(часток)

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

Вилучення частки 
в капіталі

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

Інші зміни в 
капіталі

Інші зміни в 
капіталі

Разом змін у 
капіталі
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА  2015 РІК

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» , ЄДРПОУ - 35215276 підготувало  звітність станом
на 31 грудня 2015 року, яку складено за Міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ),  включаючи  Міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року та  відповідно до змін, внесених Законом №
3332 до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99 р.  № 996-XIV (п.  12.2  ст. 121)  та п.  2  Порядку подання  фінансової  звітності,
затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною
вартістю, з урахуванням вимог МСФЗ. Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень,
всі суми округлені до тис. грн. 

Під  час  підготовки  цієї  фінансової  звітності  керівництвом  було  зроблено  наступні
судження, оцінки  та припущення:
      - підприємство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності;
      - oцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях,  що
обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої  вартості,  яких
вимагається, містить припущення щодо їхньої справеливої вартості;
       - підприємством  оцінено, що всі договора  оренди, по яких  воно виступає  стороною,
не містять ознак фінансової оренди та повинні  класифікуватися  як операційна оренда;
      - аналізи чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення
стосовно  варіювання  чинників  та  їхнього  впливу  на  активи,  зобов’язання,  сукупних
доходів та капітал;
    - підприємством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких воно виступає
відповідачем, будуть виграні у судах усіх інстанцій.  

1.1. Цілі КУА при управлінні ризиками

Основними цілями Компанії при управлінні ризиками є:
 забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Компанії, у

тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Компанія у своїй діяльності;
 забезпечення  інтересів  інвесторів  (учасників)  фондів,  що  знаходяться  в  управлінні

Компанії;
 забезпечення  відповідності  діяльності  Компанії  вимогам  чинного  законодавства  та

внутрішнім нормативним документам Компанії;
 забезпечення відповідності структури активів та ризиків портфелів активів фондів в

управлінні  Компанії  вимогам  чинного  законодавства,  інвестиційній  деклараціям  та
іншим нормативним документам фондів.

1. Організація та діяльність

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» (надалі  –  «Товариство») засноване у 15.06.2007
році  у  відповідності  до  законодавства  України,  зареєстроване   ВИКОНАВЧИМ



КОМІТЕТОМ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  (Номер  запису  в  Єдиному  державному
реєстрі  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців  -  № 1 103 102  0000  019623  від
15.06.2007 року) 
     Місцезнаходження  офісу Товариства:
830010,  м. Донецьк, Ворошиловський р-н, вул. Челюскінців, буд. 69А

                Метою діяльності  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ   АКТИВАМИ   «ПЕРФЕКТ   КАПІТАЛ»  є   отримання  відповідного
прибутку. 

         Вищим  органом  управління   Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» є  Загальні збори
Учасників.
          Безпосереднє  керівництво  діяльністю  підприємством  здійснює  Директор  -
виконавчий орган. 
Станом на 31 грудня 2015 року чисельність працівників Компанії складає  3 особи. 

Товариство має такі ліцензії:

 ліцензія серія АД № 075875, видана НКЦПФР – 04.10.2012 року, строк дії
ліцензії  з  04.10.2012  року   необмежений,  на  здійснення  професійної
діяльності  на  фондовому  ринку  –  діяльність  з  управління  активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. складала 3
та 3 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. учасниками Товариства були:

Учасники товариства: 31.12.2015 31.12.2014

% %
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО 
ІНФОРМ БЮРО»

54,22% 54,22%
ТОВ «СХІД КАПІТАЛ» 11,99% 11,99%
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ФІНАНСОВА ЛІГА» 33,79% 33,79%
Всього 100,0 100,0

Станом на  31  грудня 2015 зареєстрований та  оплачений статутний капітал  Товариства
складає 11838 тис. гривень, (рядок 1400 ф.№1).  Учасниками є 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО ІНФОРМ БЮРО», яка володіє часткою
54,22%  в  Статутному   капіталі,  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «СХІД
КАПІТАЛ»  володіє  часткою  у  11,99%,  та  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНО ФІНАНСОВА ЛІГА» ,частка якої  33,79% в Статутному капіталі .

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності»  підприємством  визначена  облікова  політика,  яка  надає  конкретні  принципи,
основи,  домовленості,  правила та  практику, що стосуються статей фінансової  звітності
підприємства  2015  рік.  Критерії  визнання  активів  та  зобов’язань  (ймовірність
надходження/вибуття  економічних  вигід  та  достовірність  оцінки)  розуміються  за
необхідне  для  всіх  доречних  статей.  Суттєвість  для  показників  фінансової  звітності
підприємства:

 - з метою застосування МСФЗ та подання фінансової звітності за МСФЗ, встановлена
суттєвість в розмірі 1 тис. грн.



Товариство визначило дату переходу на МСФЗ – 1 січня 2015 року.
Відповідно  до  МСФЗ  "Перше  застосування  міжнародних  стандартів  фінансової

звітності"  датою  переходу  на  МСФЗ є  1  січня  2015  року. Таким  чином,  Товариство  з
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ
КАПІТАЛ» повинно  застосувати МСФЗ, які є чинними станом на 01.01.2015 р., та обрану
облікову політику при складанні балансу за МСФЗ на початок періоду станом на 01 січня
2015 року, складанні і поданні свого балансу станом на 31.12.2015 року, звіту про сукупні
прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталі і звіту про рух грошових коштів за
2015рік.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2014 року, Товариство
здійснювало  підготовку,  складання  та  подання  фінансової  звітності  відповідно  до
національних  Положень  (Стандартів)  бухгалтерського обліку. Ця  фінансова  звітність  є
першою  проміжною  скороченою  фінансовою  звітністю  за  2015  рік,  що  закінчився
31.12.2015 року складеною відповідно до МСФЗ. Ця фінансова звітність враховує вимоги
Міжнародного стандарту фінансової звітності 34 "Проміжна фінансова звітність".
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом
трансформації  з  внесенням  коригувань  та  проведенням  класифікації  статей  з  метою
достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності,
розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності
в поданні.

Звітність складена в тисячах гривень.

2.2. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова  звітність  Товариства  затверджена  до  випуску  (з  метою  оприлюднення)
керівником Товариства 10  квітня  2016 року. Ні  учасники Товариства,  ні  інші  особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.3. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

Повний пакет фінансової звітності включає:
1. Баланс
2. Звіт про фінансові результати 
3. Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал
4. Примітки до фінансової звітності за 2015 р., стислий виклад облікових політик та 

інша пояснювальна інформація. 

2.3.1.Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості  реалізації",  згідно  з  яким  витрати  класифікують  відповідно  до  їх
функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність.  Проте,  оскільки  інформація  про  характер  витрат  є  корисною  для
прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4,
7.5 цих Приміток.



Представлення  грошових  потоків  від  операційної  діяльності  у  Звіті  про  рух
грошових  коштів  здійснюється  із  застосуванням  прямого  методу, згідно  з  яким
розкривається  інформація  про  основні  класи  надходжень  грошових  коштів  чи
виплат грошових коштів.  Інформація про основні види грошових надходжень та
грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3. Суттєві положення облікової політики

Товариство  визнає  фінансовий  актив  або  фінансове  зобов'язання  у  балансі,  коли  і
тільки коли воно стає  стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням
обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

 фінансові  активи, що  оцінюються за  справедливою вартістю,  з  відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 фінансові  зобов'язання,  оцінені  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням

результату переоцінки у прибутку або збитку.

Під  час  первісного  визнання  фінансового  активу  або  фінансового  зобов'язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
Суттєві  облікові  політики,  що  були  використані  при  підготовці  цих  фінансових  звітів,
узагальнено нижче.
Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визначеної МСФЗ
для кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат.  Більш детальний опис основи
для оцінки статей звітності наведено нижче.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично закріпленого
права  здійснити  взаємозалік  та  наміру  реалізувати  актив  одночасно  із  врегулюванням
зобов’язання. 

3.1 Валюта виміру та подання
Фінансові звіти Компанії подані у гривні (ГРН), що також є функціональною валютою,
виходячи  з  основного  економічного  середовища,  у  якому  Товариство  здійснює  свою
діяльність.   Це  означає,  що  операції  в  валютах  інших  ніж  гривня,  розглядаються  як
операції в іноземних валютах.  
Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено
інше.

3.2 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі,  грошові кошти на
поточних  та  інших  рахунках  в  банках. Станом  на  31  грудня  2015року  гроші  та  їх
еквіваленти становлять  1 тис. грн. (рядок 1165 форми №1)

3.3 Фінансові активи



Фінансові  активи  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «КОМПАНІЯ  З
УПРАВЛІННЯ   АКТИВАМИ   «ПЕРФЕКТ   КАПІТАЛ»   включають  дебіторську
заборгованість, поточні фінансові інвестиції та грошові кошти.
Балансова  вартість  фінансових  активів  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«КОМПАНІЯ З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» переглядається
щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу. 
Інша поточна дебіторська заборгованість за договорами визнається одночасно з визнанням
доходу  та   оцінюється  за  первісною  вартістю,та  включається  до  підсумку  балансу  за
чистою реалізаційною вартістю.

3.3.1  Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати  грошові  кошти  або  інший  фінансовий  актив  від  іншого  суб’єкта
господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Якщо  є  об'єктивне  свідчення  того,  що  відбувся  збиток  від  зменшення  корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів.

Резерв  на  покриття збитків  від зменшення корисності  визначається  як  різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на
основі  аналізу  дебіторів  та  відображає  суму, яка,  на  думку керівництва,  достатня  для
покриття  понесених  збитків.  Для  фінансових  активів,  які  є  істотними,  резерви
створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів,
суми  яких  індивідуально  не  є  істотними  -  на  основі  групової  оцінки.  Фактори,  які
Товариство розглядає при визначенні того,  чи є у нього об'єктивні  свідчення наявності
збитків  від  зменшення  корисності,  включають  інформацію  про  тенденції  непогашення
заборгованості  у  строк,  ліквідність,  платоспроможність  боржника.  Для групи дебіторів
такими факторами є  негативні  зміни у  стані  платежів  позичальників  у  групі,  таких як
збільшення  кількості  прострочених  платежів;  негативні  економічні  умови  у  галузі  або
географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку
від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з
подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний
збиток  від  зменшення  корисності  сторнується  за  рахунок  коригування  резервів.  Сума
сторнування  визнається  у  прибутку  чи  збитку.  У  разі  неможливості  повернення
дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття
збитків від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється
за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання
(яку  інколи  називають  «неузгодженістю  обліку»),  що  інакше  виникне  внаслідок
оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних
підставах.



Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на
дату оцінки.

У  разі  змін  справедливої  вартості  дебіторської  заборгованості,  що  мають  місце  на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

На 31 грудня 2015року  інша поточна дебіторська заборгованість  складає 4,0 тис. грн.
(рядок  1155  форми  №1)  складається  з  нарахованої  заборгованості  по  претензіям,
заборгованості  4,0 тис. грн, розрахунками по різним операціям.

3.3.2.  Фінансові  активи,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю,  з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До  фінансових  активів,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням
результату переоцінки у  прибутку або збитку, відносяться акції  та  паї  (частки)  господарських
товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.

Якщо акції  мають  обіг  більш як  на одному організаторі  торгівлі,  при  розрахунку
вартості  активів  такі  інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього
активу або,  за відсутності  основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього.  За
відсутності  свідчень  на  користь  протилежного,  ринок,  на  якому  Товариство  зазвичай
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або,  за відсутності
основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При  оцінці  справедливої  вартості  активів  застосовуються  методи  оцінки  вартості,  які
відповідають  обставинам  та  для  яких  є  достатньо  даних,  щоб  оцінити  справедливу вартість,
максимізуючи  використання  доречних  відкритих  даних  та  мінімізуючи  використання  закритих
вхідних даних. 

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату
оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Для  оцінки  акцій,  що  входять  до  складу  активів  Товариства  та  не  перебувають  у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених
обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді,
коли наявної  останньої  інформації  недостатньо,  щоб визначити справедливу вартість,  або коли
існує  широкий  діапазон  можливих  оцінок  справедливої  вартості,  а  собівартість  є  найкращою
оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

Якщо  є  підстави  вважати,  що  балансова  вартість  суттєво  відрізняється  від
справедливої,  Товариство  визначає  справедливу вартість  за  допомогою  інших  методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента
та/або  змінами кон’юнктури  ринків,  на  яких  емітент  здійснює свою діяльність,  а  також
змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива  вартість  акцій,  обіг  яких  зупинено,  у  тому  числі  цінних  паперів
емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням  наявності  строків  відновлення  обігу  таких  цінних  паперів,  наявності
фінансової  звітності  таких  емітентів,  результатів  їх  діяльності,  очікування  надходження
майбутніх економічних вигід. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю



До фінансових активів,  що оцінюються за  амортизованою собівартістю, Товариство
відносить  векселі.  Після  первісного  визнання  Товариство  оцінює  їх  за  амортизованою
собівартістю,  застосовуючи  метод  ефективного  відсотка,  за  вирахуванням  збитків  від
знецінення, якщо вони є.

3.3.4. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати  залік  визнаних  у  балансі  сум  і  має  намір  або  зробити  взаємозалік,  або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4 Основні засоби
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ   КАПІТАЛ»   визнає  матеріальні  активи  основними  засобами,  якщо  вони
утримуються  з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва,  постачання  товарів,
надання послуг. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» оцінює основні засоби після їх визнання за моделлю переоцінки
для  основних  засобів,  справедливу вартість  яких  можна  достовірно  оцінити.  В  цьому
випадку основні  засоби  обліковуються  за  переоціненою  вартістю,  якою  є  справедлива
вартість  на  дату  переоцінки,  за  вирахуванням  подальшої  накопиченої  амортизації  та
подальшого накопиченого збитку від зменшення корисності.
Якщо  основні  засоби  мають  вузькоспеціалізований  характер  і  рідко  продаються  на
відповідному ринку в Україні, то справедлива вартість цих основних засобів визначається
на підставі амортизованої вартості.
При нарахуванні амортизації основних засобів Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»  використовує
метод  прямолінійного  списання,  при  якому  вартість  об'єкта  списується  однаковими
частками протягом усього періоду його експлуатації. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ   КАПІТАЛ»  здійснює  переоцінку  основних  засобів,  виходячи  з  їхньої
справедливої вартості на дату переоцінки.

3.5 Нематеріальні активи
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» визнає такі класи нематеріальних активів

- комп'ютерне програмне забезпечення;
- ліцензії;
- інші нематеріальні активи. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ   КАПІТАЛ»  оцінює  нематеріальні  активи  після  їх  визнання  за  моделлю
собівартості, яка передбачає відображення нематеріального активу у фінансовій звітності
за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності.
При  нарахуванні  амортизації  нематеріальних  активів  Товариство  з  обмеженою
відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»
використовує  прямолінійний  метод,  при  якому вартість  об'єкта  списується  однаковими
частками протягом усього періоду його експлуатації. 

Основні засоби,  що були придбані  до 01.01.2015р.,  наведені за історичною вартістю за
вирахуванням  накопиченого  зносу  та  будь  –  якого  зменшення  корисності.  Терміни
корисного використання основних засобів Компанії складають:

- Група 2 «Капітальні витрати на поліпшення земель, ек пов’язаних з будівництвом»-
15 років;



- Група 3:
«будівлі» -20 років;
«споруди» – 15 років;
«передавальні пристрої» -10 років;

- Група 4 «Машини та обладнання» – 5 років;
- Група 5 «Транспортні засоби» - 5 років;
- Група 6 «Інструменти, прилади,інвентар, меблі» - роки;
- Група 9 «Інші основні засоби» - 12 років. 

3.6 Капітал
Зареєстрований  капітал  визначено  виходячи  із  зафіксованої  в  установчих  документах
загальної вартості активів, що є внесками учасників.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що
розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

3.7 Фінансові зобов’язання
Фінансових зобов’язань Товариство не має.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються в балансі
за  сумою погашення,  за  довгостроковими зобов’язаннями відображаються в  балансі  за
сумою погашення.
 Поточні зобов’язання (заборгованість за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зі
страхування,  з  розрахунками  з  оплати  праці,)  відображаються  в  балансі  за  сумою
погашення.

3.8 Пенсії та пенсійні плани
Товариство здійснює обов’язкові відрахування до Державного пенсійного фонду України
на суму, яка розраховується на основі заробітної плати кожного працівника.  Такі суми
відображаються як витрати у тому періоді,  коли працівникові  нараховується відповідна
винагорода.
Станом на 31 грудня 2015року Товариство не мало додаткових зобов’язань за пенсійними
планами, допомозі після виходу на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення
перед нинішніми або колишніми працівниками.

3.9 Визнання доходів та витрат
Визнання доходу, який виникає в результаті використання активів Товариство з 
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЕРФЕКТ  
КАПІТАЛ»  іншими сторонами відбувається у вигляді   винагороди за управління такими 
активами..
Витрати складаються в основному з адміністративних витрат.

3.10 Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України.  
Податковим Кодексом України встановлена ставка оподаткування 18% на 2015рік. 

3.11. Фінансові витрати
Фінансові   витрати  Товариство з  обмеженою  відповідальністю «КОМПАНІЯ  З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ» визнаються витратами того звітного
періоду, в якому вони були нараховані.

4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи за період, що минув 31 грудня 2015 року
мають Нуль накопиченої  амортизації , залишок вартості  на кінець року 3,0 грн. 



5. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2015 року основні засоби   100%  амортизовані.

6.Зареєстрований капітал
Станом на  31  грудня 2015 зареєстрований та  оплачений статутний капітал  Товариства
складає 11838 тис. гривень, (рядок 1400 ф.№1).  Учасниками є 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО ІНФОРМ БЮРО», яка володіє часткою
54,22%  в  Статутному   капіталі,  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «СХІД
КАПІТАЛ»  володіє  часткою  у  11,99%,  та  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНО ФІНАНСОВА ЛІГА» ,частка якої  33,79% в Статутному капіталі .

7.Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточні  зобов’язання  і  забезпечення станом  на  31  грудня 2015  року  представлені  як
кредиторська заборгованість таким чином:

тис. грн.

Товари, роботи, послуги                                                  59,0
Розрахунки з бюджетом 18,0
Розрахунки зі страхування 45,0
Розрахунки з оплати праці 83,0
Інші поточні забов`язання 73,0
Всього (рядок 1615, 1620,1660 Форма №1)1695 278,0

8. Стандарти, які були видані, але ще не набрали чинності

Управлінський  персонал   в  даний  час  здійснює  оцінку  впливу  від  прийняття  до
застосування  МСФЗ  9  "Фінансові  інструменти",  МСФЗ  13  "Оцінка  справедливої
вартості". Що стосується інших стандартів і   інтерпретацій, то, на думку управлінського
персоналу, їх прийняття в майбутніх періодах не вплине істотно на фінансову звітність
Товариства з  обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ».

9. Перше застосування МСФЗ
Перша звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» підготовлена відповідно до МСФЗ буде отримана у
2016 році  (дата  переходу на  МСФЗ 1 січня  2015 р.).  Останній період,  за  який надана
фінансова звітність за П(С)БО – рік що закінчився 31 грудня 2014 р.

Узгодження власного капіталу 11951,0 тис. грн. у звітності за П(С)БО з власним капіталом
Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ на 1 січня 2015 року та дати
кінця періоду, відображеного в останній річній фінансовій звітності Товариства за П(С)БО
на 31 грудня 2014 року представлено наступним чином: 

Таблиця 1 тис. грн.

                Актив
Пояснення   

Показники
фінансової 
звітності за
ПСБО 
станом на 
31.12.2014р

        Виправл
ення

помилок
  

 Коригу
вання       
МСФЗ
01.01.2015

Показники
фінансової 
звітності 
за МСФЗ 
станом на 
01.01.2015

                   1 2            3            4           5           6



Необоротні активи 1
Нематеріальні 
активи:

3 3

залишкова вартість 
НА (1000)
первісна вартість НА 
(1001)

3 3

накопичена 
амортизація  (1002)
Незавершені 
капітальні
 інвестиції  (1005)
       Основні засоби: 2
  залишкова вартість 
ОЗ (1010)

2 2

  первісна вартість  
ОЗ (1011)

33 33

   знос   ОЗ  (1012) 31 31
Довгострокові 
фінансові інвестиції:
Які обліковуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств

78 78

Усього необоротні 
активи

83 83

Оборотні активи
Дебіторська 
заборгованість за
товари, роботи, 
послуги :

613,0 613

Дебіторська 
заборгованість за
розрахунками:
За виданими 
авансами

2 2

  з бюджетом д/з  
(170)
 за виданими 
авансами д/з (180)
інша поточна 
дебіторська 
заборгованість (210)
Поточні фінансові 
інвестиції

11393 -4714 6679

Грошові кошти та їх 
еквіваленти:
гроші в національній 
валюті (230)
гроші у тому числі в 
касі  (231)
гроші в іноземній 
валюті  (240)



Інші оборотні активи
Усього оборотні 
активи

12008 -4714 7294

Витрати майбутніх 
періодів (270)
          Баланс 12091 -4714 7377

         Пасив
Власний капітал
Зареєстрований 
(пайовий)  капітал 
(1400)

11838 11830

нерозподілений 
(непокритий збиток) 
(1420)

113 -4714,0 -4601,0

Усього власний 
капітал

11951 -4714 7237

Поточні 
зобов"язання
кредиторська 
заборгованість  за 
товари, роботи, 
послуги (1615)

41 41

поточні зобов"язання
за розрахунками :
      з одержаних 
авансів к/з (540)
     з бюджетом (550) 7 7
    зі страхування к/з 
(570)

19 19

    з оплати праці к/з 
(580)

35 35

    з учасниками к/з  
(590)
інші поточні 
зобов"язання (610)

38 38

  Усього поточних 
зобов'язань

140,0 140,0

Доходи майбутніх 
періодів
                    (630)
          Баланс 12091,0 -4714 7377

Узгодження  власного  капіталу  на  31  грудня  2015  та  31  грудня  2014  років  та
прибутку за роки, що закінчилися цими датами у фінансовій звітності за П(С)БО) та за
МСФЗ, надане наступним чином:

Таблиця 2 тис. грн..

2015 2014

Капітал Прибуток Капітал Прибуток

Звітність за П(С)БО 11951 113 11972 134



Виправлення помилок - - - -

Відстрочені податки - - - -

Списання активів, які не відповідають 
критеріям визнання

- - - -

Зміна справедливої вартості 
інвестицій (окрім нерухомості) 
нерухомості

-6722 -4714 -4735 -6743

Амортизація основних засобів та 
нематеріальних активів

- - - -

Звітність за МСФЗ 5229 -4601    7237 -6609

10. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають  вплив  на  елементи  фінансової  звітності,  ґрунтуючись  на  МСФЗ,  МСБО  та
тлумаченнях,  розроблених  Комітетом  з  тлумачень  міжнародної  фінансової  звітності.
Оцінки  та  судження  базуються  на  попередньому  досвіді  та  інших  факторах,  що  за
існуючих  обставин  вважаються  обґрунтованими  і  за  результатами  яких  приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються
на наявній у керівництва Товариства інформації  про поточні події,  фактичні результати
можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за
МСФЗ, наведені нижче.

10.1. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива  вартість  інвестицій,  що  активно  обертаються  на  організованих
фінансових  ринках,  розраховується  на  основі  поточної  ринкової  вартості  на  момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,  існуючої  економічної
ситуації,  ризиків,  властивих  різним  фінансовим  інструментам,  та  інших  факторів  з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

10.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Протягом  звітного  2015  року  переоцінка  інвестиційної  нерухомості  із  залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась. 

Керівництво  Товариства  вважає,  що  облікові  оцінки  та  припущення,  які  мають
стосунок  до  оцінки  фінансових  інструментів,  де  ринкові  котирування  не  доступні,  є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 

1) вони з  високим ступенем ймовірності  зазнають змін з  плином часу, оскільки
оцінки  базуються  на  припущеннях  керівництва  щодо  відсоткових  ставок,
волатильності,  змін  валютних  курсів,  показників  кредитоспроможності
контрагентів,  коригувань  під  час  оцінки  інструментів,  а  також  специфічних
особливостей операцій; та 

2) вплив зміни  в  оцінках  на  активи,  відображені  в  звіті  про фінансовий стан,  а
також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби  керівництво  Товариства  використовувало  інші  припущення  щодо  відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти
і  коригувань  під  час  оцінки  інструментів,  більша  або  менша  зміна  в  оцінці  вартості



фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на
відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання  різних  маркетингових  припущень  та/або  методів  оцінки  також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

10.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво  Товариства  застосовує  професійне  судження  щодо  термінів  утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження
за  цим  питанням  ґрунтується  на  оцінці  ризиків  фінансового  інструменту,  його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву
Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

10.4.

 Використання ставок дисконтування

Станом на 31.12.2015 середньозважена ставка за  річними коефіцієнтами інфляції  у
відсотках становить 15,87. Зведена таблиця індексів інфляції по рокам:

Таблиця 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3

10.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що
відбулися після визнання фінансового активу.

11. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

11.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 
справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

[  КОМЕНТАР:У  таблиці  прописуються  методи  оцінки,  які  використовуються
Компанією.]

Таблиця 4
Класи активів та

зобов’язань,
оцінених за

справедливою
вартістю

Методики оцінювання
Метод
оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 

Ринковий Офіційні курси НБУ



справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній 
вартості

Боргові цінні 
папери

Первісна оцінка боргових 
цінних паперів як фінансових 
активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою 
вартістю.

Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
котирування 
аналогічних боргових 
цінних паперів, 
дисконтовані потоки 
грошових коштів

Інструменти 
капіталу

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки.

Ринковий, 
витратний

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного біржового
курсу на дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття
біржового торгового 
дня

Дебіторська 
заборгованість

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату 
оцінки.

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки

Поточні 
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 
здійснюється за вартістю 
погашення

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки

12.1. Вплив використання закритих вхідних даних для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток

У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків було
визнано знецінення векселів,  акцій ТОВ  «КОМПАНІЯ З  УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ».

на  2 008  тис.  грн,  що  зменшило  прибуток  Товариства  за  звітний  2015  рік  на
аналогічну суму.

13. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

13.1. Дохід від реалізації

Таблиця 5           тис. грн
2015 2014

Дохід від реалізації послуг з управління активів 
КІФ

188 388



Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ - -
Дохід від реалізації інших послуг - -
Всього доходи від реалізації 188 388

13.2. Собівартість реалізації тис. грн.

2015 2014
Виробничі витрати
Витратні матеріали
Витрати на персонал 86 182
Амортизація 2 3
Зміни у залишках незавершеного виробництва та 
готової продукції

- -

Інші 58 91
Всього 146 276

13.3. Адміністративні витрати

2015 2014

Витрати на персонал 86,0 182,0

Утримання основних засобів - -

Витрати на охорону - -

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 2 3

Інші 58 91

Всього адміністративних витрат 146 276

13.4. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

                                                                                  31.12.2015     31.12.2014

Прибуток до оподаткування -2008 -1347
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності   0 0
Всього прибуток до оподаткування -2008   -1347
Податкова ставка 18% 18%

13.5. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом  на  31.12.2015  Товариство  не  має  непоточних  активів,  утримуваних  для
продажу.  Товариство  мало  актив,  який  на  31.12.2014  відповідав  критерію  визнання
непоточних  активів,  утримуваних  для  продажу.  Збитки  від  непоточних  активів,
утримуваних  для продажу у  2014 р.,  склали  15 тис.  грн.,  відшкодування з  податку на
прибуток 4 тис.  грн.,  збитки з  урахуванням податкового впливу -  11 тис.  грн.  Вартість
непоточних активів,  утримуваних для продажу, за вирахуванням збитків від зменшення
корисності  на  31.12.2014 становила 205 тис.  грн.  Актив реалізований у 2015 році,  без
прибутків або збитків.

13.6. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку

Таблиця 6 грн.
Частка
%

31 грудня 2015 Частка % 31 грудня 2014



Акції 
ВАТ"Енергометало-
контракт"

0,0927 134900 0,0927 134900

Акції ПАТ 
"ЗНВКІФ" 
«Інвестиції плюс»

0,0302 151000 0,0302 151000

Всього 285900 285900

Таблиця 7 грн.
векселя Номинал Дата

выдачи
Дата

погашения
Подовжен

о
31 грудня

2015
31 грудня

2014
Вексель АА
0796768 
ДЖС 2 500 000,00 18.08.2008 18.08.2013 18.08.2016 1 115 335,74 1 706 450,03
Вексель АА
0796774 
АВС 1 000 000,00 29.12.2009 29.12.2014 29.12.2020 529 874,68 534 122,68
Вексель АА
0796775 
АВС 1 000 000,00 29.12.2009 29.12.2014 29.12.2020 532 928,81 815 374,56
Вексель АА
0796776 
АВС 1 000 000,00 29.12.2009 29.12.2014 29.12.2020 532 928,81 815 374,56
Вексель АА
0796777 
АВС 1 000 000,00 29.12.2009 29.12.2014 29.12.2020 532 928,81 815 374,56
Вексель АА
0796767 
ДЖС 2 500 000,00 18.08.2008 18.08.2013 18.08.2016 1 115 335,74 1 706 450,03

.

13.7. Торговельна та інша дебіторська заборгованість  тис. грн.

Таблиця 8 тис.грн.
31 грудня 2015 31 грудня 2014

Торговельна дебіторська 
заборгованість

774 613
Чиста вартість 
торговельної дебіторської 
заборгованості

774 613

13.8. Зареєстрований (пайовий) капітал

Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 11838 тис.
грн. 

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал складав з 11838тис.
грн.

13.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Таблиця 9 тис.грн.
31 грудня 
2015

31 грудня 2014



Торговельна кредиторська 
заборгованість

59 41
Розрахунки з бюджетом 18 7
Одержані аванси - -
Заробітна плата та соціальні внески 128 54
Інші 73 39
Всього кредиторська заборгованість 278 141

14. Фінансові інструменти
Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»  виконати  свої
зобов’язання  за  виплатами  у  встановлений  строк  за  звичайних  або  непередбачуваних
обставин.   Основним  ризиком,  якому  піддається  Компанія,  є  ризик,   пов’язаний  зі
своєчасністю погашення  боргів за поточними зобов’язаннями.
Керівництво Товариства  з  обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З  УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»  здійснює  управління  активами,  враховуючи
ліквідність, та щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків та ліквідності.

15.Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток здійснюються у відповідності до норм ПКУ. 

16.Операції з пов’язаними сторонами
Операцій з пов’язаними сторонами Товариство в період який підлягав аудиту (2015 рік) не 
здійснювало. Включаючи кінцевого бенефіціаного власника (контролера)

17.Політики управління фінансовими ризиками
Відповідальність  за  управління  ризиками  покладено  на  директора  Товариства  з
обмеженою  відповідальністю  «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ
КАПІТАЛ».  Контроль за фінансовою та операційною діяльністю Компанії, у тому числі,
процесами  управління  ризиками,  здійснює  директор.   Зазначені  органи  управління
підпорядковані Загальним Зборам Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ».

18. Процедури управління ризиками в «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ».

Управління ризиками у Компанії включає такі етапи (Рис. 1): 
 виявлення (ідентифікація) ризиків, 

 кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків, 

 організація  управління  ризиками  (у  тому  числі  планування  і  організаційне
забезпечення реакції на ризики), 

 контроль та моніторинг управління ризиками, звітність щодо управління ризиками.

Виявлення (ідентифікація) ризиків – неперервний процес визначення різновидів, джерел
та  факторів  ризиків,  з  якими Компанія  зустрічається  у  своїй  діяльності,  відповідно  до
категорій, визначених Розділом 3 цього положення.

Кількісний  та  якісний  аналіз,  вимірювання  ризиків  –  оцінка  розмірів  та  кількісних
параметрів ризику (за можливості) або якісна характеристика та аналіз ризиків з точки
зору можливих наслідків їх реалізації та величини потенційних втрат.



Планування  реакції  на  ризики  передбачає  визначення  Компанією  правил,  підходів,
показників  та  лімітів  для  ризиків,  інструментарію  оцінки  та  заходів  щодо  управління
кожним видом ризику (запобігання, уникнення,  мінімізації чи оптимізації ризиків).

Рис 1. Схема процесу управління ризиками у Компанії

Засоби управління ризиками в Компанії включають:
 уникнення ризику (у тому числі відмова від ризикової операції чи активу);

 прийняття  ризику  (за  умов,  коли  ризики  можуть  бути  компенсовані  сподіваним
прибутком);

 зниження  ризику,  включаючи  диверсифікацію,  лімітування  ризикових  позицій,
хеджування;

 передачу ризику шляхом зовнішнього страхування.

Контроль та моніторинг ризиків – постійний та неперервний процес відстеження рівня
ризику Компанії та ризиків фондів, який включає:
 перевірку дотримання встановлених лімітів чи якісних критеріїв ризиків; 

 забезпечення  недопущення  виконання  Компанією  та/або  її  контрагентами  (за
можливості)  дій (операцій), які порушують встановлені ліміти чи критерії; 

 здійснення  комплексу  заходів,  що  перешкоджають  реалізації  ризиків  Компанії  та
фондів (за можливості) або мінімізують їх вплив; 

 перевірку  виконання  операцій  реагування  на  ризики  та  оцінки  їх  ефективності
впродовж здійснення професійної діяльності Компанії; 

 розробку превентивних заходів для мінімізації ризиків у разі виявлення негативних
тенденцій та вдосконалення бізнес-процесів за результатами проведеного аналізу.

Контроль рівня ризиків Компанії та фондів може здійснюватися на щоденній, щотижневій,
щомісячній,  щоквартальній основі  (для  фондів  –  залежно від  їх  типу та  інвестиційної
стратегії).

Ідентифікація 
ризику

Якісний 
аналіз ризику

Кількісне 
оцінювання

ризику

Планування 
реакції на 

ризики

Моні-
тоинг і 

контроль 
управління 
ризиками



Методики,  інструменти,  підходи  та  механізми,  які  використовуються  Компанією  для
ідентифікації,  вимірювання,  оцінки  та  контролю  ризиків  періодично  оцінюються  на
предмет адекватності  поточним внутрішнім та  зовнішнім умовам діяльності  Компанії  і
вимогам  законодавства  та  нормативно-правових  актів  та,  у  випадку  необхідності,
коригуються з метою поліпшення управління ризиками у Компанії.

18.1 Ринковий ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок несприятливих змін
ринкових цін цінних паперів,  курсів іноземних валют, ринкових цін інших активів,  що
входять до портфелю фонду. До ринкових ризиків відносяться ризик процентної ставки,
ризик  коливань  ринкових  цін  цінних  паперів,  ризик  коливань  ринкових  цін  товарів,
валютний ризик.

19.Потенційні та умовні зобов’язання

Економічна ситуація  – Основна діяльність Компанії здійснюється на території України.
Законодавство і нормативні документи, які впливають на економічну ситуацію в Україні, є
предметом частих змін;  тому, активи і операції Компанії можуть наражатися на ризик у
разі погіршення політичної й економічної ситуації.
Оподаткування –   Для  системи  оподаткування  України  характерним  є  наявність
численних податків.   Керівництво вважає, виходячи з власного тлумачення податкового
законодавства,  офіційних роз’яснень і  судових рішень,  що податкові  зобов’язання були
належним чином відображені в обліку.  
Інші  потенційні  зобов’язання  –  Станом на  31  грудня  2015  року відсутні  справи  або
позови,  що можуть  призвести до суттєвого впливу на  фінансовий стан або  результати
діяльності Товариства.  

 
   Умовні зобов'язання

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському законодавстві положень,  які  дозволяють більш ніж
один варіант тлумачення, є можливість того, що податкові органи можуть піддати сумніву
певне  тлумачення,  засноване  на  оцінці  керівництва економічної  діяльності  Товариства,
ймовірно, що ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ».
 змушене буде сплатити додаткові  податки,  штрафи та  пені.  Така невизначеність може
вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також
на  ринковий  рівень  цін  на  угоди.  На  думку  управлінського  персоналу,  Товариство  з
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ПЕРФЕКТ
КАПІТАЛ»  сплатило  усі  податки,  тому  фінансова  звітність  не  містить  резервів  під
податкові  збитки.  Податкові  звіти  можуть  переглядатись  відповідними  податковими
органами протягом трьох років.

Економічне середовище
Внаслідок ситуації, яка склалась в Україна , на дату складання даної звітності мають місце
фактори  економічної  нестабільності.  Закони  та  нормативні  акти,  які  впливають  на
операційне  середовище  в  Україні,  можуть  швидко  змінюватись.  стан  економічної
нестабільності може тривати і  надалі,  і  як наслідок, існує ймовірність того,  що активи
Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності, що вплине на результати його діяльності.
Управлінський  персонал  провів  найкращу  оцінку  щодо  можливості  повернення  та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань.

Управління капіталом



Товариство  здійснює  заходи  з  управління  капіталом,  спрямовані  на  зростання
рентабельності  капіталу,  за  рахунок  оптимізації  структури  заборгованості  та  власного
капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Управлінський
персонал Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому
управлінський персонал аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На  основі  отриманих  висновків  Товариство  здійснює  регулювання  капіталу  шляхом
залучення додаткового капіталу або фінансування. 

Примітка. Події після дати балансу
Подій, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності за 2015 рік, після дати
балансу не відбувалось.

 Примітки до звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складався з використанням прямого методу.
.  

Директор 
_________           

 Головний бухгалтер                                                                      __________            



ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АСБ»
18007,  м. Черкаси, вул. Смілянська б. 127

E-mail: office@asb.com.ua

П/рах: 26004500124037 у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"   МФО 300614
Код  ЄДРПОУ  33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають  аудиторські послуги №3555, рішення АПУ від 31.03.2005 р. № 147/3
дійсне до 17.01.2020 р.

Вих.   № 1113 В     від 29.02.2016р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»  станом на 31 грудня 2015р.

м. Черкаси                                                                                        29 лютого 2016р.      

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

1.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВ «КУА «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» за 2015 рік 

 На  підставі  договору  №  03-16  З/02-16   від  16.02.2016р.,   укладеного  між
Товариством  з  обмеженою  відповідальністю  «Компанія  з  управління  активами
«ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»»   і  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю  «Аудиторська
фірма «АСБ» проведено  аудит  доданої  до цього Висновку  фінансової  звітності  ТОВ
«Компанія з  управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» (далі  Товариство)   станом на
31.12.2015р. з метою надання висновку про достовірність статей  цієї звітності , про її
відповідність  у  всіх  суттєвих  аспектах  вимогам  національних  нормативів,  які
регламентують порядок складання фінансової звітності.

Основні відомості про Товариство

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

Скорочена назва ТОВ «КУА «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ 35215276

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю (240)

№ запису про внесення  до ЄДР та 
дата державної реєстрації № 1 074 107 0009 027917 від 15.06.2007 р.

Юридична адреса 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, б. 69А

Основні види діяльності згідно Статуту 66.30 Управління фондами
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та довідки Державного комітету 
статистики України АА № 345009
Ліцензія на здійснення діяльності Ліцензія серія АД № 075875 на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами)  видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 04.10.12р. (рішення № 793 від
24.09.2012р. Строк дії ліцензії: 04.10.2012 -необмежений

ИСИ, активи яких перебувають в 
управлінні 

Пайовий Венчурний Інвестиційний Фонд 
недиверсифікованого виду закритого типу «First 
Perfect Fund» (код за ЄДРІСІ 2331062)
Пайовий закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд  закритого типу 
«SECOND PERFECT FUND» (код за ЄДРІСІ 
2331586)

 

Опис аудиторської перевірки
Згідно  умов  Договору  про  надання  аудиторських  послуг  №  03-16  З/02-16  від

16.02.2016р., підставою для надання висновку є дані перевірки, яка проводилась у період
16.02.2016р. до 29.02.2016р. незалежним аудитором Тохтамиш О. М. (сертифікат АПУ від
17.01.2005  р.  за  №  5874  серії  А)  з  відома  директора  Товариства  Сосніна  С.В.
Перевіркою охоплено період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

Перевірку проведено, керуючись  вимогами :
 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р.  № 3125-XII зі

змінами та доповненнями;
 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні»;
 Закону  України  «Про  державне  регулювання  ринку  цінних  паперів  в

Україні» від 30.10.1996р. №448/96-ВР зі змінами та доповненнями;
 Закон України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III;
 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. 

№ 1057-IV;
 Закону  України  «Про  інститути  спільного  інвестування  (пайові  та

корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001р. № 2299-ІІІ;
 Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з

цінних  паперів  та  фондового  ринку  при  розкритті  інформації  про
результати  діяльності  інститутів  спільного  інвестування  (пайових  та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами,
затвердженого Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013  № 991;

 Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з
управління  активами  та  особами,  що  здійснюють  управління  активами
недержавних  пенсійних  фондів,  та  подання  відповідних  документів  до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням НКЦПФР від 02.10.2012р. № 1343;

 Положення  про  особливості  здійснення  діяльності  з  управління  активами
інституційних  інвесторів,  затвердженого  рішення  НКЦПФР  від  06.08.2013р.
№1414;

 Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості  та супутніх  послуг  (МСА) ,  зокрема МСА 200 «Загальні  цілі
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незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних
стандартів»,  МАС  240  «Відповідальність  аудитора,  що  стосується
шахрайства  при  аудиті  фінансової  звітності,  МСА  250  «Розгляд
законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА
450  «Оцінка  викривлень,  ідентифікованих  під  час  аудиту»,  МСА  505
«Зовнішні  підтвердження»,  МСА  550  «Пов’язані  сторони»,  МСА  560
«Подальші події»,  МСА 610»Викоритсання роботи внутрішніх аудиторів»,
МСА  700  «Формування  думки  та  надання  звіту  щодо  фінансової
звітності»», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»,
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора»), МСА 710 "Порівняльна інформація -  відповідні
показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність
аудитора  щодо  іншої  інформації  в  документах,  що  містять  перевірену
аудитором фінансову звітність"; 

 Положення  щодо  пруденційних  нормативів  професійної  діяльності  на
фондовому  ринку  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних
інвесторів  (діяльність  з  управління  активами),  затвердженого  рішенням
НКЦПФР від 09.01.2013р. № 1;

 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності,  включаючи  Міжнародні

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданий  Радою  з  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку  зі
змінами станом на 1 січня 2015 року;

 Іншими  документами,  що  регламентують  ведення  бухгалтерського  та
податкового обліку.

Ці нормативи вимагають від аудитора спланувати і провести аудиторську перевірку
таким  чином,  щоб  забезпечити  достатню  впевненість  того,  що  фінансова  звітність
відповідає вимогам нормативних  актів  і  не  містить  суттєвих  помилок.  Під  час аудиту
проведено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 
розкритих  у  фінансовому  звіті,  а  також  оцінку  відповідності  застосованих  принципів
обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні,
чинних  протягом  перевіреного  періоду.  На   думку  аудитора,  проведена  аудиторська
перевірка забезпечує достатню основу для надання аудиторського висновку.

До перевірки надані наступні документи:
- статутні документи Товариства;
- протоколи зборів Учасників Товариства;
- фінансовий звіт Товариства за 2015р. у складі: форми №1 «Баланс (Звіт про

фінансовий  стан)»  станом  на  31.12.2015р.,  форми  №2  «Звіт  про  фінансові
результати  (Звіт  про  сукупний  дохід)  за  2015р.»,  форми  №3  «Звіт  про  рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.», форми №4 «Звіт про власний
капітал за 2015р.», ; форма  (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності»
за 2015р.,

- засновні документи Фонду;
- фінансові звіти Фонду за 2015р.;
- облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Товариства;
- облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Фонду.

Перелічені звіти складають повний пакет фінансової звітності за період,  за  який вони
складені, а саме 2015 рік. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової
звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством
шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей
з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ. Попередня МСФЗ
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фінансова  звітність  за  2014  рік  була  підготовлена  у  рамках  переходу  Товариства  на
звітування  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності.  Попередню
фінансову  звітність  було  складено  управлінським  персоналом  із  використанням
прийнятої  концептуальної  основи  спеціального  призначення,  що  ґрунтується  на
застосуванні  вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця
попередня  фінансова  звітність  складена  з  метою  формування  інформації,  яка
використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015р. з урахуванням вимог стандартів та тлумачень,
що використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015
року.
Об’єктом перевірки є перша фінансова звітність, яка підлягає офіційному оприлюдненню
та  звітність Товариства до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку .
Фінансова  звітність  Товариства  перевірялась  на  предмет  повноти,  достовірності,
складання її в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи
фінансової  звітності.  Концептуальною  основою  для  складання  фінансових  звітів
товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті  1 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку  8  «Облікові  політики,  зміни  в  облікових  політиках  та  помилки»),  як  сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та
для  складання  і  подання  фінансової  звітності.  Вона  була  визначена  наказом  по
товариству від 1 січня 2015р. та протягом 2015р. залишалась незмінною.    Виходячи з
прийнятої методики, аудитор може відповідати за висновок про достовірність  лише тих
записів,  які було відображено в обліку на момент початку перевірки, і що до  документів,
наданих аудитору в процесі перевірки.   
Виходячи з прийнятої методики, аудитор може відповідати за висновок про достовірність
лише тих записів,  які було відображено в обліку на момент початку перевірки, і що до
документів, наданих аудитору в процесі перевірки.   
Масштаб перевірки : 
Бухгалтерський облік, класифікація й оцінка всіх видів активів, зобов’язань, фінансових
результатів; адекватність визначення власного капіталу , його структури та призначення ;
повнота  та  відповідність  фінансової  звітності  даним  бухгалтерського  обліку;  аналіз
показників фінансового стану підприємства.

Відповідальність управлінського персоналу
         Управлінський  персонал  несе  відповідальність  за  підготовку  та  достовірне
представлення  цих  фінансових  звітів  у  відповідності  до  Національних  стандартів
фінансової  звітності.  Відповідальність  управлінського  персоналу  охоплює:  розробку,
впровадження  та  використання  внутрішнього  контролю  стосовно  підготовки  та
достовірного  представлення  фінансових  звітів,  які  не  містять  суттєвих  викривлень
внаслідок  шахрайства,  або  помилки;  вибір  та  застосування  відповідної  облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
          Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
Товариства на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно
до  Міжнародних  стандартів  аудиту.  Ці  стандарти  вимагають  від  нас  дотримання
відповідних  етичних  вимог,  а  також  планування  й  виконання  аудиту  для  отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
       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 
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внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,  аудитор розглядає
заходи  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  складання  суб’єктом  господарювання
фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію, 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 оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки. 
         У зв’язку з рівнем суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує
ймовірність того, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитися не знайденими.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
В зв’язку  з  обмеженням  обсягу  роботи  аудитора,  аудитор  не  мав  змоги  власноруч
перевірити  первинні  та  аналітичні  документи,  які  підтверджували  би  висновки  з
трансформації  залишків  на  31  грудня  2013р,  та  не  отримав   зовнішніх  свідчень  з
підтвердження  залишків  дебіторської  та  кредиторської  заборгованостей  станом  на
31.01.2014р., як періоду, який входить до періоду трансформарції фінансової звітності
Товариства. 
Ми  звертаємо  увагу  на  те,  що  першу  фінансову  звітність  складено  за  формами,
встановленими   Національним  положенням  (стандартом)  бухгалтерського  обліку  1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р.
№  73,  з  урахуванням  норм  МСФЗ,  які  застосовуються  щодо  звітного  періоду,  який
закінчився 31.12.2015р.
Аудитор  не  має  змоги  отримати  достатні  і  прийнятні  аудиторські  докази  для
обґрунтування  думки,  але  доходить  висновку,  що  можливий  вплив  на  фінансову
звітність не виявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю « Компанія з

управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»
за 2015р.    

         На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться мова
у   параграфі  «Підстава  для  висловлення  умовно-позитивної  думки»,  фінансовий  звіт
Товариства за 2015 рік у складі: форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом
на 31.12.2015р., форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за
2015р.»,  форми №3 «Звіт  про рух  грошових коштів (за прямим методом)  за  2015р.»,
форми №4 «Звіт про власний капітал за 2015р.»,  форма  (вільна) «Примітки до річної
фінансової звітності» за 2015р., який додається, представляє достовірно в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»
станом на 31.12.2015р. та відповідають обраній обліковій політиці Товариства та вимогам
нормативних актів України, які регламентують порядок  ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності.
Під  час  проведення  аудиту  фінансової  звітності  Товариства  за  2015р.  нами  не  були
виявлені  питання  важливі  для  розуміння  фінансової  звітності  та  фінансового  стану
Товариства за 2015р., або які можуть містити додаткову інформацію, пов’язану з таким
розумінням, але не розкриті у фінансової звітності.

2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги та їх виконання ТОВ
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«Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» за 2015р.

Статутний  капітал Товариства
Статутний  капітал  ТОВ  «Компанія  з  управління  активами  «ПЕРФЕКТ  КАПІТАЛ»

становить  11838000  (Одинадцять  мільйонів  вісімсот  тридцять  вісім  тисяч)  гривень  00
коп.,  який  станом  на  31.12.2015р.   сформований  та  сплачений  цілком  виключно
грошовими  коштами  у  встановлений  законодавством  термін.  Статутний  капітал
розділений між учасниками наступним образом:

Товариство  з  обмеженою відповідальністю «ГЕО ІНФОРМ БЮРО»  (код ЄДРПОУ
34399650), місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, пр.Маяковського, б. 23  - 54,22
% від розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 6419000 (Шість мільйонів
чотириста дев’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп.

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «СХІД  КЄПІТАЛ»  (код  ЄДРПОУ
34705926),  місце  знаходження:  Україна,  83000  м.  Донецьк  пр..  Маяковського,  б.23  –
11,99% від розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 1419000(Один мільйон
чотириста дев’ятнадцять  тисяч)гривень 00 коп.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА» (код
ЄДРПОУ 34534288) місце знаходження:  Україна,  83000 м. Донецьк пр..  Маяковського,
б.23  –  33,79%  від  розміру  Статутного  капіталу  Товариства,  що  становить  4000000
(Чотири мільйона) гривень 00 коп.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.    
Облік  Статутного  фонду   здійснювався  на  рахунку  40  «Статутний  капітал».

Аналітичний облік по рахунку     40 «Статутний капітал» проводився у розрізі учасників.
Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку.

Інформація про активи
Необоротні активи
                 Нематеріальні активи визнано і оцінено достовірно і повно, відповідно до вимог
П(С)БО  та МСБО.
         Станом на 31.12.2015р. на балансі обліковувалися:

Нематеріальні активи, тис. грн. 3
Накопичена амортизація, тіс. Грн. 3
Основні засоби, тис. грн.   33
Накопичена амортизація, тис. грн. 33
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі
в  капіталі  інших  підприємств,  тис.
грн..                 

78

Зміна  вартості  необоротних  активів  Товариства  у  порівнянні  з  попереднім  періодом
(2014р.)  відбулася  за  рахунок  збільшення  накопиченої  амортизації  основних  засобів.
Порушень при ведені обліку необоротних активів перевіркою не виявлено.
Оборотні активи
Визнання та оцінку дебіторської  заборгованості   та фінансових інвестицій Товариство
здійснювало, визнавало і оцінювало достовірно і повно, відповідно до вимог  П(С)БО  та
МСБО.

  Станом на 31.12.2015р. дебіторська заборгованість підприємства складала:

Дебіторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги, тис. грн.. 774
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Інша поточна дебіторська заборгованість,
тис. грн.. 4
Поточні фінансові інвестиції, тис. грн. 4645

Формування  сум  дебіторської  заборгованості  в  бухгалтерських  регістрах  за
перевірений період підтверджено первинними документами. 

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти,  контрольовані  Товариством  на  звітну  дату,
оцінюються в сумі 1 тис. грн. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з
грошовими  коштами  підтверджено  достовірність   сум,  відображених  у  фінансовій
звітності.

Змінення вартості оборотних активів Товариства у порівнянні з попереднім періодом
2014р. відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги, з одного боку, та значного зменшення вартості поточних фінансових інвестицій, з
іншого боку, що адекватно відображено у первинних документах та фінансовому обліку
Товариства.
На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансової звітності
достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Облік зобов’язань 
        Визнання та оцінка кредиторської заборгованості та інших зобов’язань Товариство
здійснювало відповідно до П(С)БО та МСБО. 
Станом на 31.12.2015р. поточні зобов’язання Товариства складають:
               

Поточна  кредиторська  заборгованість  за
товари, роботи, послуги, тис. грн.. 59
розрахунками з бюджетом, тис. грн. 18
розрахунками зі страхування, тис. грн. 45
з оплати праці, тис. грн.. 83
Інші поточні зобов’язання, тис. грн.. 71

Загальна  вартість  поточних  зобов’язань  Товариства  за  2015р.  була  збільшена  у
порівнянні  з  2014р.  за  рахунок  збільшення  усіх  видів  поточної   кредиторської
заборгованості Товариства, що адекватно, достовірно та повно відображено у первинних
документах та фінансовому обліку Товариства.
На нашу думку, розкриття інформації за зобов’язаннями Товариства подано в фінансової
звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства
України.

Власний капітал
Станом на 31.12.2015р.  власний капітал Товариства становить - 5229 тис. грн., який

складається з:
  

Зареєстрований (пайовий) капітал, тис. грн. 11838
Нерозподілений прибуток, тис. грн. 6609

що , взагалі, не відповідає вимогам нормативних актів НКЦПФР та іншому законодавству,
що регулює діяльність Товариства. Але така ситуація у Товариства склалося, по-перше,
тому, що був кардинально змінений  загальнодержавний підхід до статусу деяких активів,
які знаходяться на балансі Товариства. А, по-друге, зміною у порядку оцінювання активів
у зв’язку зі застосуванням МСФЗ. 

В ході перевірки підтверджено правильність та адекватність визначення Власного 
капіталу, його структури та призначення.
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Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015р. становить 5229 тис. грн., що
не  відповідає  вимогам  діючого  законодавства  України,  що  регулює  діяльність
Товариства.

Облік реалізації та фінансових результатів
       Визнання, класифікацію та оцінку доходу та витрат ТОВ «Компанія з управління
активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» здійснює відповідно до вимог МСФЗ. Загальні принципи
підходу до визнання доходів викладено у Обліковій політики Товариства та визначений у
Примітках до річної фінансової звітності Товариства за 2015р.        
За   2015  рік  Товариство  отримало  наступний  фінансовий  результат  від  звичайної
діяльності  - збиток у розмірі 2008 тис. грн. Значне зменшення суми отриманого прибутку
при загальному збільшені отриманого чистого доходу пов’язано, по-перше, з тим, що був
кардинально  змінений   загальнодержавний  підхід  до  статусу  деяких  активів,  які
знаходяться на балансі Товариства, а, по-друге, зміною у порядку оцінювання активів у
зв’язку зі застосуванням МСФЗ.
На нашу думку, розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства за
2015 рік подано в фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених
вимог чинного законодавства України.
       Під час проведення аудиторської перевірки повноти відображення у фінансової
звітності  Товариства  за  2015р.  його  господарської  діяльності,  ми  отримали  достатні
докази дотримання управлінським персоналом Товариства вимог нормативно-правових
актів НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з
управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або
недержавних  пенсійних  фондів,  та  вважаємо  що  фінансова  звітність  Товариства  за
2014р. повністю відповідає вимогам НКЦПФР.
    Протоколом загальних зборів Товариства від 08.01.2013р. № б/н було затверджено
Положення  про  створення  служби  внутрішнього  аудиту.   Під  час  проведення
аудиторської  перевірки  фінансової  звітності  Товариства  за  2015р.  ми  отримали
достатньо  відповідних  доказів,  підтверджуючих  ефективність  діючої  системи
внутрішнього  аудиту  (контролю),  необхідного  для  складання  фінансової  звітності
Товариства за 2015р.,  яка  не містить суттєвих викривлень унаслідок  шахрайства або
помилок.

Допоміжна інформація
В процесі  виконання процедур аудиту фінансової  звітності  Товариства за 2015р.  були
встановлені наступні пов’язані особи:

Пов’язана особа Код ЄДРПОУ Вид пов’язаності Рівень
пов’язаності,

%
ТОВ «ГЕО ІНФОРМ БЮРО» 34399650 Засновник

Товариства
54,22

ТОВ «СХІД КЄПІТАЛ» 34705926 Засновник
Товариства

11,99

ТОВ  «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА
ЛІГА»

34534288 Засновник
Товариства

33,79

ТОВ «АЛЬТКОМКИЇВБУД» 34290829 Товариство
засновник

пов’язаної особи

100

   Нами перевірені  документи  Товариства на  ознаки  існування  відносин і  операцій  з
пов’язаними сторонами, зокрема з афілійованими особами, які можуть виходити за межи
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нормальної  діяльності  Товариства,  та  які  управлінський  персонал  Товариства  міг  не
розкривати нам та не ідентифікувати, та дісталися висновку про відсутність ознак таких
операцій у нормальній діяльності Товариства протягом 2015р. Окрім того, нами отримані
письмові свідчення управлінського персоналу Товариства про відсутність таких операцій
за період що перевірявся.
    Ми не отримали свідчень під час проведення аудиторської перевірки про існування
подій після дати балансу Товариства за 2015р.,  які  не були відображені  у фінансової
звітності  Товариства  за  2015р.,  та  які  могли  би  мати  суттєвий  вплив  на  розуміння
фінансового стану Товариства за результатами 2015р.
   Використовуючи  норми  Положення  щодо  пруденційних  нормативів  професійної
діяльності  на  фондовому  ринку  –  діяльності  з  управління  активами  інституційних
інвесторів  (діяльність  з  управління  активами),  затвердженого  рішення  НКЦПФР  від
09.01.2013р.  №  1,  розрахуємо  обов’язкові  до  виконання  пруденційні  нормативи  для
Товариства:

Показник Значення Норматив Відповідність
нормативу

Покриття зобов’язань власним 
капіталом (п.1.1 розд.ІІ)

0,05 Не більше 1 Відповідає

Фінансова стійкість (п.1.2 розд.ІІ) 0,94 Не менше 0,5 Відповідає

Основні відомості про аудиторську фірму.

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «АСБ»

Код ЄДРПОУ 33417982
Місцезнаходження 18007 м. Черкаси вул. Смілянська б. 127
Реєстраційні дані  Зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської 

ради 10 березня 2005 р. № 1 266 102 0000 005386
Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення в Реєстр аудиторських 
фірм та аудиторів, які надають 
аудиторські послуги

Свідоцтво № 3555 видане Рішенням Аудиторської палати 
України від 31 березня 2005 р. № 147/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів

Серія та номер Свідоцтва: П № 000142 
Реєстраційний номер Свідоцтва 142
Строк дії Свідоцтва: з 30.07.2013р. до 25.02.2015р.

Керівник Тохтамиш Ольга Миколаївна
Інформація про аудитора Тохтамиш Ольга Миколаївна. Сертифікат аудитора серії А 

№ 005874 виданий Рішенням Аудиторської палати України 
17 січня 2005р. № 143, термін дії – до 17 січня 2020р.

Контактний телефон  (050) 474-64-33

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно  умов  Договору  про  надання  аудиторських  послуг  №  03-16  З/02-16  від

16.02.2016р., підставою для надання висновку є дані перевірки, яка проводилась у період
16.02.2016р. до 29.02.2016р. незалежним аудитором Тохтамиш О. М. (сертифікат АПУ від
17.01.2005  р.  за  №  5874  серії  А)  з  відома  директора  Товариства  Сосніна  С.В.
Перевіркою охоплено період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

Додатки:
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Додаток  1   -   Фінансовий  звіт   за  2015р.  у  складі  :  форми  № 1  «Баланс  (Звіт  про
фінансовий стан)», форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупній дохід)»,
форми № 3  «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», форми № 4 «Звіт про
власний капітал», форма вільна «Примітки до річної фінансової звітності»

  

Аудитор 
(сертифікат  АПУ від 17.01.2005 р.
 за № 5874 серії А)                                                                         О. М. Тохтамиш

  Директор ТОВ «АФ   «АСБ» 
( сертифікат  АПУ від 17.01.2005 р.
 за № 5874 серії А)                                                                          О.М. Тохтамиш     

29.02.2016р.
18007 м. Черкаси
вул. Смілянська б. 127 
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