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1ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ: «ТОВ «АЛЬФА КРОС»

«Повна назва» 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«АЛЬФА КРОС» 

Організаційно-правова форма — Товариство з обмеженою відповідальністю. 
Дата державної реєстрації — 01.04.2015р.

Свідоцтво Нацкомфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: 
Серія ФК. № 750 від 26.05.2016 року.

Ліцензії Нацкомфінпослуг України: в електронному вигляді на сайті:  http://www.
kis.nfp.gov.ua/Home/Search. Надання гарантій та поручительств від 25.04.2017  р. 
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 
25.04.2017 р. адання послуг з фінансового лізингу від 30.05.2017 р. Надання послуг 
з факторингувід 30.05.2017 р.

Директор — Самченко А.А. 
Головний бухгалтер — Карасьова Н.В.

Місцезнаходження: Україна, 03134, м.Київ, вул..Сім’ї Сосніних буд.11, 1-й поверх 
будинку, літера А.
Тел./факс: (044) 221 41 63.
Електронна пошта: alfa.kros.finance@gmail.com

Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ 
«Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ», свідоцтво Аудиторської палати України про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів № 2315 від 30.03.2001 року, 
свідоцтво Нацкомфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ  № 0014 від 03 березня 2016 року.

Актив Код 
рядка

31 грудня 
2016 року

31 грудня 
2017 року

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
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: які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030

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
II. Оборотні активи
Запаси 1100
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: за виданими авансами 1130
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 5992 5992
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
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 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 5992 5992
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 5992 5992

Пасив Код 
рядка

31 грудня 
2016 року

31 грудня 
2017 року

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6000 6000
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 (8) (8)
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 5992 5992
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
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
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань 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
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
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
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття 1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 5992 5992

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року
	 Форма	1

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 р.
	 Форма	4

Стаття Код Зареєстрований 
капітал

Капітал  
у дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 31 грудня 2016 року 4000 6000 - - - (8) - - 5992
Коригування : - - - - - - - -
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 6000 - - - (8) - - 5992
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку : - - - - - - - -
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до 
законодавства 4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) 
фондів 4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників : - - - - - - - -
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу : - - - - - - - -
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 4295 - - - - - - - -
Залишок на 31 грудня 2017 року 4300 6000 - - - (8) - - 5992

Назва статті Код 2017 рік 2016 рік

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:  
     прибуток" 2090
     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
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190
збиток 2195

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 5992
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 (5992)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
збиток 2295

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

прибуток 2350
збиток 2355

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Назва статті Код 2017 рік 2016 рік

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 - -

ІIІ. Елементи операційних витрат
Назва статті Код 2017 рік 2016 рік

1 2 3 4
Матеріальні витрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 - -
Разом: 2550 - -

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 2017 рік 2016 рік

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

Стаття Код 2017 рік 2016 рік

1 2 4 5
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
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
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 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 1607
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100
Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Зобов’язань з податків і зборів 3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 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 (1607)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:           фінансових інвестицій 3200
                                                                    необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (5992)
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (5992)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 5992
Отримання позик 3305 1607
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350 (1607)
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5992
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
(Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 

Форма 2

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
(за прямим методом) за 2017 рік

 Форма 3
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2 ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ: «ТОВ «АЛЬФА КРОС»

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Альфа Крос»

Примітки до фінансової звітності – 
31 грудня 2017

(в тисячах гривень)

1. Загальні положення
Дана фінансова інформація за МСФЗ за 2017 рік підготовлена для НАЦІОНАЛЬНОЇ КО-

МІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНУЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ відповідно до вимог 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку. Головний офіс Товариства знаходиться 
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, будинок № 11, 1-й поверх бу-
динку, літера А.

Засновником Товариства є юридична особа, зареєстрована на території України.
Основним видом діяльності Компанії є:
надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 

н.в.і.у.
Компанія має дозвіл Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансо-

вих послуг ФК №750 на наступні види діяльності:
• факторинг;
• фінансовий лізинг;
• надання позик;
• надання гарантій;
• надання поручительств.
Дана фінансова звітність за 2017 рік підготовлена відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності.
Валютою звітності є гривня. Звітність подана в тисячах гривень без десяткових знаків.

2. Основа підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність за 2017 рік була підготовлена відповідно до Міжнародних Стан-

дартів Фінансової звітності (МСФЗ).
Для складання фінансової звітності керівництво Товариства виконує оцінку відобра-

жених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат, виходячи з концепції 
безперервного функціонування та дотримується тик самих облікових політик.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів 
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб ши-
рокого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжна-
родні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою 
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 
2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом 
на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації 
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

За всі попередні звітні періоди до 2013 року Товариство складало фінансову звітність 
відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Дата переходу 
на МСФЗ- 01.01.2013 р. Першу фінансову звітність (повний комплект фінансової звітнос-
ті) Товариство надало станом на 31.12.2014 р. Фінансова звітність Товариства за 2017 
рік є фінансовою звітністю, підготовленою відповідно до МСФЗ та містить: Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р., Звіт про фінансові результати станом на 
31.12.2017 року, Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2017 року, Звіт про влас-
ний капітал за 2017 рік, примітки та порівняльну інформацію.

Ця фінансова звітність складена на основі відповідних бухгалтерських регістрів, дані 
яких були належним чином скориговані та рекласифіковані з метою їх об’єктивного по-
дання відповідно до МСФЗ.

2.1 Історична вартість
Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості, яка 

визначена в якості доцільної вартості, за винятком фінансових активів, наявних для 
продажу, які відображені за справедливою вартістю.

2.2 Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою 

і валютою представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня.

2.3 Облік інфляції
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляцій-

ною економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової 
звітності МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була 
виражена в одиниці виміру, яка діяла на дату балансу.

2.4 Допущення про безперервність діяльності Товариства
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариства 

буде функціонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реа-
лізацію активів та виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності.

На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, 
пов’язаної зі світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні 
в більшій мірі буде залежати від ефективних фіскальних та інших заходів, які буде здій-
снювати урядом України. В цей же час не існує чіткого уявлення того, які заходи буде 
вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно визначити 
ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабіль-
ність і структуру її операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає 
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування 
вартості активів Товариства і здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми 
боргами у міру настання термінів їх погашення. Ця фінансова звітність не включає 
ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі 
коректування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена керівником. Дата затвердження фінан-

сового  звіту 18.01.2018 р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити 
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6 Основні принципи фінансової звітності
Фінансова звітність за 2017 рік була підготовлена відповідно до Міжнародних Стан-

дартів Фінансової звітності (МСФЗ) до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ»), прийнятими в Україні в редакції затвердженої Радою по Міжнародним стан-
дартам фінансової звітності в перекладі, який оприлюднений на офіційному веб-сайті 
Міністерства фінансів України на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії, що здійснює регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на дату складання фінансової звітності.

«Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але ще 
не вступили в силу»

Зміни до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які могли мати 
вплив на облікові політики Товариства при достроковому їх вживанні.

МСФЗ (IFRS) 9«Фінансові інструменти», вступає у дію по відношенню до річних звітних 
періодів, які починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати, вступають у дію по від-
ношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2015 р. або після цієї дати, 
з можливістю дострокового вживання.

МСФЗ(ІБЯ8) 15 «Виручка по договорах з клієнтами», вступає у дію по відношенню до 
річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2017 р. дозволено дострокове вживан-
ня. Підприємства можуть застосовувати стандарт ретроспективно або використовувати 
модифіковані правила переходу.

Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засобі» та МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» від-
носно амортизації. Поправки вступають у дію по відношенню До річних звітних періодів, які 
починаються 1 січня 2016 р., застосовуються перспективно, дозволено дострокове вживання.

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», вступає у дію по від-
ношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати, 
з можливістю дострокового вживання.

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», стандарт застосовується для складання фінансової звітності 
за річні періоди, які починаються після 1 січня 2019 або після цієї дати. МСФЗ 16 замінює 
МСБО 17 та відповідні Тлумачення. Дострокове застосування нового стандарту можливе 
в разі одночасного застосування МСФЗ 15.

Управлінський персонал Товариства не застосовувало ці стандарти при складанні фінан-
сової звітності за 2017 рік. Керівництво Товариства очікує, що набуття чинності переліче-
ними стандартами та тлумаченнями не матиме істотного впливу на фінансову звітність.

2.7 Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів 
облікової політики

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва форму-
вання певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів 
облікової політики, а також суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, які відобра-
жені в звітності. Оцінки та пов’язані з ними допущення ґрунтуються на історичному до-
свіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати 
яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов’язань, 
яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на 
розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, мо-
жуть відрізнятися від цих оцінок. Інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок 
і ключові судження при використанні облікової політики представляється далі.

2.8 Основні облікові оцінки та припущення
Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або 

амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом тер-
міну їх корисного використання. Строки корисного використання засновані на оцінках 
керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни 
періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності. Що стосується акти-
вів тривалого користування, зміни в використаних оцінках можуть призвести до зна-
чних змін балансової вартості.

Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на 
прибуток. В ході звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій і роз-
рахунків, остаточна оцінка податків по яких є невизначеною. В результаті, Товариство 
визнає податкові зобов’язання виходячи з оцінок того, чи будуть додаткові податки та 
проценти підлягати виплаті. Ці податкові зобов’язання визнаються, коли (незалежно 
від переконаності Товариства в тому, що позиції її податкової декларації є відповід-
ними) Товариство вважає, що деякі позиції можуть оскаржуватись податковими ін-
спекціями і не задовольняти їх повного мірою після перевірки. Товариство вважає, що 
вона нараховує податкові зобов’язання належним чином для всіх відкритих періодів 
перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, включаючи минулий досвід 
та інтерпретації податкового законодавства. Дані оцінки засновані на оцінках і припу-
щеннях, і можуть включати в себе ряд складних суджень про майбутні події. У тій мірі, 
в якій остаточні податкові наслідки таких питань відрізняються від визнаних сум, така 
відмінність буде впливати на витрати з податку на прибуток протягом періоду, в якому 
була зроблена оцінка.

Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Товариство визнає резерв тільки в разі іс-
нування поточного зобов’язання за минулою подією, можливості переходу економічних 
вигод та достовірної оцінки суми витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не 
дотримуються, інформація про непередбачене зобов’язання може бути розкрита в при-
мітках до фінансової звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов’язання, яка не була 
в поточний момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати суттєвий 
вплив на фінансове становище Товариства. Застосування даних принципів облікової по-
літики щодо судових справ, вимагає від керівництва Товариства оцінок різних фактичних 
і юридичних питань поза її контролем. Товариство переглядає невирішені судові справи, 
слідуючи подіям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потре-
бу в резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих факторів, які беруться до уваги при 
прийнятті рішення про формування резерву — характер судового процесу, вимоги або 
оцінки, судовий порядок та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій судовий 
процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його Протягом після 
дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, 
набутий у зв’язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Товариства 
щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес, вимогу або оцінку.

3. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність
Українській економіці як і раніше притаманні ознаки і ризики ринку, що розвиваєть-

ся. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та нормативну 
базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної 
валюти і обмеження щодо здійснення валютних операцій, а також низький рівень лік-
відності на ринку капіталу, високі процентні ставки.

Уряд вжив ряд заходів, спрямованих на вирішення даних питань, однак до тепе-
рішнього часу реформи, необхідні для створення фінансової, правової та регуляторної 
систем, не завершені.

Нещодавня фінансова криза відчутно вплинула на економіку України. В останні 
два-три роки намітилися позитивні тенденції в економічному розвитку, вдалося ста-
білізувати національну валюту, знизити інфляцію, було відзначено зростання валового 
внутрішнього продукту. Але позитивні тенденції ще не вдалося закріпити і ситуація за-
лишається нестабільною. В наслідок цього економічна діяльність в України пов’язана 
з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів еконо-
мічного зростання у світовій економіці.

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до не-
передбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на характер операцій Товариства. 
Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 
функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може в значній 
мірі вплинути на можливість Товариством проводити комерційну діяльність.

3.1 Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлу-
мачення та часто змінюється.

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий Кодекс. Податковий 
Кодекс набув чинності з 1 січня 2011 року. Податковий Кодекс, який регулює нарахування 
та виплату податків і зборів, часто змінюється, його положення не завжди до кінця від-
працьовані. Також немає достатньої кількості судових прецедентів щодо вирішення таких 
проблем. Часто існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм різними орга-
нами, що породжує загальну невизначеність і створює приводи для конфліктних ситуацій. 
Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно біль-
ших, ніж ті, які існують в країнах з більш розвиненою податковою системою.

Товариство періодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов’язань з по-
датків і відображає їх у своїй звітності.

3.2 Юридичні зобов’язання
В ході звичайної діяльності Компанія не має справ з судовими позовами та претензіями.
Керівництво Компанії вважає, що максимальна відповідальність по зобов’язаннях, 

які можуть бути наслідком позовів та претензій, у разі виникнення, не матиме суттєво-
го впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.

4. Основні принципи фінансової звітності

4.1 Переоцінка іноземної валюти
Функціональною валютою Товариства є національна валюта України — гривня.
Активи і пасиви, виражені в іноземних валютах, перераховуються за офіційними 

курсами обміну, встановленим Національним Банком України, на кінець року. При-
буток або збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній 
валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов’язань і функціональну валюту за 
офіційним обмінним курсом Національного Банку України на кінець року включають до 
складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць). Перерахунок 
по обмінним курсом на кінець періоду не застосовується до немонетарних статей.

4.2 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках.

Найменування показника
Станом на 31 

грудня 2016р., 
тис. грн.

Станом на 31 
грудня 2017р., 

тис. грн.

Поточні рахунки - -

Грошових коштів, щодо яких існують обмеження з використання немає.

4.3 Відображення фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання, які обліковуються на балансі Товариства, 

представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, фінансовими вкладеннями та іншими зобов’язаннями.

Фінансові інструменти класифікуються, як зобов’язання або капітал, відповідно до 
контрактних зобов’язань. Дивіденди, прибуток і збитки, які відносяться до фінансових 
інструментів, класифікованих, як актив або зобов’язання, відображаються в звітності, 
як доходи або витрати.

4.4 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
У результаті застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності МСФ39 «Фі-

нансові інструменти: класифікація та оцінка» Товариство класифікує цінні папери за 
такими категоріями:

Вкладення в цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
і збиток;

Цінні папери з фіксованими термінами погашення за умови, що керівництво має на-
мір і можливість утримувати ці цінні папери до погашення, класифікуються, як утри-
мувані до погашення;

Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути 
реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка, валютно-
го курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності для продажу.

Позики та дебіторська заборгованість.
Вкладення в цінні папери, класифіковані як в наявності для продажу, щодо яких існує 

активний ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, враховують-
ся за ринковою вартістю. Коливання такої ринкової вартості відображені через зміни 
в капіталі. Якщо цінні папери реалізовані, накопичений результат, визнаний у капіталі, 
відноситься на рахунок прибутків і збитків.

Цінні папери в наявності для продажу, оцінені за справедливою вартістю. Справед-
лива вартість була визначені на підставі котирувань. Інші методи обґрунтованого ви-
значення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності інформації 
про ринкові котирування подібних компаній і відсутність усіх необхідних даних для про-
ведення аналізу дисконтованих грошових потоків. Також, в даний момент, неможливо 
оцінити вартісні межі, за якими, швидше за все, перебуває справедлива вартість акцій. 
На такі акції створено резерв для компенсації можливих збитків, зміни резерву — ві-
дображаються в Звіті про фінансові результати.

4.5 Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень, за ви-

рахуванням резерву по сумнівних боргах. Для відображення заборгованості за чистою вар-
тістю був проведений аналіз заборгованості за строками її виникнення та при необхідності 
нарахований резерв сумнівних боргів. У зв’язку з відсутністю надійної інформації про фінан-
совий стан боржників і неврегульованості правових механізмів повернення заборгованості, 
оцінка можливих збитків може відрізнятись від реальних розмірів в майбутньому.

Якщо у Товариства існує об’єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість 
і  передоплата не будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на зне-
цінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості.

4.6 Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань.
Товариство припиняє визнання фінансового активу лише в тому випадку, коли:
• закінчується термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансо-

вому активу; або
• відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям при-

пинення визнання.
Товариство списує фінансове зобов’язання (або частину фінансового зобов’язання) 

з балансу тоді і тільки тоді, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорі 
зобов’язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився.

4.7 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторсь-
ка заборгованість.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нараховується, коли контрагент 
виконав свої зобов’язання за договором.

4.8 Умовні активи і зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них 

надається в примітках, за винятком тих, випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, 
які містять економічні вигоди, є незначними. Умовні активи не відображаються у фі-
нансовій звітності, але інформація про них надається, коли надходження економічних 
вигід є ймовірним.

4.9 Операційна оренда
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі 

сутності операції. При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від 
використання конкретного активу або активів, чи переходить право користування ак-
тивом у результаті даної угоди.

Товариство виступає орендарем офісного приміщення.
Операційні орендні платежі відображаються як витрати у звіті про фінансові резуль-

тати на підставі лінійного методу протягом періоду оренди.

4.10 Основні засоби
Основні засоби обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно.
Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати 

в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання інших основних 
засобів капіталізується, а компоненти що були замінені, списуються.

На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення 
основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують керівництво Товариства оцінює 
відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на про-
даж або вартості використання, в залежності від того,яка з них вища.

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як 
різниця між сумою надходження від вибуття та балансовою вартістю активу на дату 
вибуття відображається у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних до-
ходах та витратах).

Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного вико-
ристання основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості.
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5.4 Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2017 та 2016 роках переведень між рівнями ієрархії не було.

5.5 Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням 
вхідних даних 3-го рівня ієрархії

Класи активів, оцінених за 
справедливою вартістю з 
використанням 3-го рівня 

ієрархії

Залишки 
станом на 

31.12.2016 р.

Придбання 
(продаж\

погашення)

Залишки 
станом на 

31.12.2017 р.

Стаття (статті) 
у прибутку або 
збитку, у якій 
прибутки або 

збитки визнані

Довгострокова дебіторська 
заборгованість - - – –

5.6 Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Балансова вартість Справедлива вартість

2017 2016 2017 2016

1 2 3 4 5
Інвестиції доступні для продажу - - - -
Інвестиції, до погашення - - - -
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність - - - -

Дебіторська заборгованість 5992,00 5992,00 5992,00 5992,00
Грошові кошти та їх еквіваленти - - - -
Торговельна кредиторська заборго-
ваність

- - - -

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвести-
цій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринко-
вого котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справед-
ливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась 
будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути 
корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін 
справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено .

5.7 Фінансові інструменти з розбивкою за категоріям
Активи

Найменування показника
Станом на 31 

грудня 2016р., 
тис. грн.

Станом на 31 
грудня 2017р., 

тис. грн.

Поточні активи 5992,00 5992,00

Грошові кошти та їх еквіваленти - -

Товари - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками за ви-
даними авансами - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 5992,00 5992,00

Поточні фінансові інвестиції - -

За станом на 31 грудня 2017 р. справедлива вартість дебіторської заборгованості до-
рівнює її балансовій вартості.

Зобов’язання

Найменування показника
Станом на 31 

грудня 2016р., 
тис. грн.

Станом на 31 
грудня 2017р., 

тис. грн.

Поточні зобов’язання - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги - -

Найменування показника
Станом на 31 

грудня 2016р., 
тис. грн.

Станом на 31 
грудня 2017р., 

тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом - -

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування - -

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці - -

Поточні забеспечення - -

Інші поточні зобов’язання - -

РАЗОМ - -

6. Пояснення статей Звіту про фінансовий стан.

Фінансові активи

6.1 Інша поточна дебіторська заборгованість
Товариство має наступні непохідні фінансові активи:
Інша поточна дебіторська заборгованість становить на 31 12.2016 — 5 992 тис. грн 

Згідно зі статтею балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» дебіторська за-
боргованість станом на 31.12.2017 року не змінилась та становить — 5 992 тис.грн. До 
складу іншої дебіторської заборгованості включена сума з ТОВ «Торгал», яка виникла 
згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ01/16-9-1 від 21.01.2016 р.

6. 2 . Статутний капітал
Станом на 31.12.2017 року статутний капітал сформований повністю грошовими ко-

штами в сумі 6 000 тис. грн. Учасником Компанії є одна юридична особа. Розмір Ста-
тутного капіталу в 2017 році не змінювався. Сформований статутний капітал відобра-
жається в сумі зареєстрованого статутного капіталу. Статутний капітал ТОВ ФК «Альфа 
Крос» становить 6 000 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 р. повністю сформований та 
сплачений.

Засновниками (учасниками) Товариства є:
- ТОВ «Торгал» — в сумі 6 000 тис. грн.
- додатковий капітал (збиток) — 0,00 тис (фин результат від инвестіциї пов’язаної 

особі)
- непокритий збиток — 8 тис.грн

6. 3. Прибутки та збитки
За результатом всіх видів діяльності в 2017 році Компанією не отримано прибуток 

чи збиток.

Найменування показника
За рік, що 

закінчився 31 
грудня 2016р.

За рік, що 
закінчився 31 
грудня 2017р.

Інші доходи 5992,00 -

РАЗОМ 5992,00 -

Адміністративні витрати
Склад адміністративних витрат наведений у таблиці:

Найменування показника
За рік, що 

закінчився 31 
грудня 2016р.

За рік, що 
закінчився 31 
грудня 2017р.

Витрати на оплату праці - -

Відрахування на соціальні заходи - -

Амортизація - -

Матеріальні затрати - -

Інші витрати, що увійшли до складу адміні-
стративних витрат (податки та збори, послуги 
сторонніх організацій тощо)

- -

Разом адміністративні витрати - -

5 Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1 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.

Класи активів та зобов’язань, 
оцінених за справедливою 

вартістю
Методики оцінювання

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 

витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

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 балансо-
ва вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша 
оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату 
оцінки.

Ринковий, 
дохідний, 
витратний

Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних 
оцінювачів

Дебіторська заборгова-
ність

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, очікува-
ні вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю 
погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікува-

ні вихідні грошові потоки

5.2 Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
У звітному періоді таких змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків (дані 3-го рівня ієрархії) не відбувалось.

5.3 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою 
вартістю

1 рівень
(ті, що мають котирування, та 

спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають котирувань, але 

спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають котирувань і не є 

спостережуваними) Усього

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Інвестиційна нерухомість – – – – – – – –
Довгострокова дебіторська заборгованість – – – – - -- -- -
Інвестиції доступні для продажу – – – – - - - -
Інвестиції, до погашення – – – – – – – –
Фінансова оренда – – – – – – – –

4.11 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на при-

дбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом 
протягом розрахункового строку служби активів.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість разом з відповідними 
сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного вико-

ристання нематеріальних активів.
Станом на 31.12.2017 залишкова вартість нематерiальних активiв складає 0,00 (нуль) тис. грн.

4.12 Знецінення активів
Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів», вартість активу пови-

нна розраховуватися, як вища з двох нижче визначених величин: або чиста вартість ре-
алізації, або прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації — це сума, 
яку можна отримати від продажу активу непов’язаним сторонам, яка здійснюється за 
нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток від вико-
ристання активу — це справжня вартість очікуваних грошових потоків від викорис-
тання активу протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації.

Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання ак-
тиву Товариство повинна застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні відобра-
жати поточний стан активу, та представляти якісну оцінку, здійснювану керівництвом, 
щодо сукупності економічних умов, які мали місце протягом залишкового строку ко-
рисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки необхідно дисконтувати за став-
кою, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, і ризики, пов’язані 
з цим активом.

4.13 Визнання доходів
Товариство отримує доходи від придбання прав вимоги. Договір придбання прав ви-

моги (договір факторингу) набуває чинності в повному обсязі з дати, зазначеної в до-
говорі. Сума нарахованих процентів та комісійних платежів по договорам факторингу 
відображається в Звіті про фінансові результати.

4.14 Інші доходи
Товариство отримує інший дохід, який не пов’язаний з проведенням операційної ді-

яльності, від розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а саме: відсотки на за-
лишки по рахункам, і прибуток від продажу цінних паперів.

Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Товариство отримає економічні вигоди 
від проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається 
за вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція.

Якщо виникає сумнів, щодо можливості погашення банківських депозитів Товари-
ство нараховує резерв сумнівних боргів.

Всі інші збори, комісійні та інші статті доходів і витрат зазвичай враховуються за 
принципом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка 
оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу і загального обсягу послуг, які 
мають бути надані.

4.15 Визнання витрат
Товариство несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, 

а також інші витрати, які не пов’язані з операційною діяльністю.
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення 

в майбутніх економічних вигодах, пов’язаних зі зменшенням активу або збільшенням 
зобов’язання, які можуть бути достовірно визнані.

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зі-
ставлення між понесеними витратами і прибутку по конкретних статтях доходів.

Якщо виникнення економічних вигід очікується протягом кількох облікових періодів 
і зв’язок з доходом може бути простежено тільки в цілому або побічно, витрати у звіті 
про фінансові результати визнаються на основі методу раціонального розподілу.

Витрата визнається у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створю-
ють великі майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відпо-
відають або перестають відповідати вимогам визнання як актив у балансі.

4.16 Витрати на персонал та відповідні відрахування
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні та лікарняні нарахову-

ються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства.

4.17 Невизначені податкові позиції
Керівництво оцінює невизначені податкові позиції Товариства на кінець кожного звіт-

ного періоду. Зобов’язання, що відображаються у відношенні податків, визначаються 
керівництвом як податкові позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдається від-
стояти у випадку, якщо такі позиції будуть оскарженні податковими органами, на під-
ставі тлумачення Товариством податкового законодавства, що вступило або практично 
вступило в силу на кінець звітного періоду, і будь якого відомого рішення судових або 
інших органів з подібних питань.

4.18 Резерви за зобов’язаннями та платежами
Резерви за зобов’язаннями та платежами — це не фінансові зобов’язання, сума 

й термін яких не визначені. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної 
події в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких 
з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з до-
статньою надійністю. Величину забезпечення витрат на оплату відпусток визначати як 
добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування. 
Норма резервування визначається як співвідношення річної фактичної суми оплати 
відпусток і загального фонду заробітної плати за попередній рік.

4.19 Оподаткування
Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, 

яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Ви-
трати з податку на прибуток включають поточний податок на прибуток і відстрочений 
податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони від-
носяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі 
капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

4.20 Витрати з податку на прибуток
Весь дохід, який отримує Товариство обкладається податком на прибуток на загаль-

них підставах. Витрати для цілей оподаткування коригуються відповідно до розділу 
ІІІ«Податок на прибуток».

4.21 Витрати на персонал та відповідні відрахування
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні та лікарняні нарахо-

вуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками Компанії.

4.22 Звіту про рух грошових коштів та власний капітал за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів, складений відповідно до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух 

грошових коштів» дата набрання чинності після останнього перегляду 01.0.94 р., скла-
дається прямим методом.

Звіт про власний капітал
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» встановлює об’єм інформації про власний капі-

тал, яку необхідно обов’язково розкривати у бухгалтерському балансі або в примітках до 
нього, що не передбачено П(С)БО та уніфікованою формою. Більш детальна інформація 
про складові власного капіталу та рух окремих його частин наводиться у формі № 4 «Звіт 
про власний капітал». Звіт про власний капітал складається з метою розкриття інформації 
та причини змін (збільшення, зменшення) величини власного капіталу підприємства.

Однак, відповідно до вимог МСФЗ додатково наводимо інформацію про зміну складо-
вих власного капіталу за попередній та звітній період.
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6.4 Звіт про використання нерозподіленого прибутку (збитку) (тис. грн)

Показники
Залишок на початок 

звітного періоду
Зміна облікової 

політики

Зміна нерозподіленого прибутку/ збитку Залишок на кінець 
звітного періодуНадійшло у звітному періоді Використано у звітному періоді

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за по-
передній період

-8 -8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний 
період

-8 -8

Резервний капітал - X - - -

Інші операційні витрати

Найменування показника
За рік, що 

закінчився 31 
грудня 2016р.

За рік, що 
закінчився 31 
грудня 2015р.

Інші операційні витрати - -

РАЗОМ - -

Інші витрати

Найменування показника
За рік, що 

закінчився 31 
грудня 2016р.

За рік, що 
закінчився 31 
грудня 2017р.

Інші витрати 5992,00 -

РАЗОМ 5992,00 -

6.5 Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли 

одна зі сторін має можливість контролювати іншу сторону або чинити на неї істотний 
вплив у процесі прийняття фінансових та управлінських рішень, як це визначено МСФЗ 
(IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». При визначенні того факту чи 
є сторони пов’язаними до уваги приймається характер взаємовідносини сторін, а не 
тільки їх юридична форма. Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не прово-
дились би між непов’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися 
від цін і умов угод між непов’язаними сторонами.

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами прово-
диться Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповід-
ної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона

веде діяльність.
У таблиці представлені пов’язані сторони Компанії:

ТОВ «ТОРГАЛ»
код ЄДРПОУ 39424786
03134 м.Київ, вул. Сім”ї Сосніних, буд.11, літ.А

У рамках поточної діяльності Товариство здійснювало операцій з пов’язаними сторона-
ми в 2016 році В 2017 році Товариство не здійснювало операції з пов’язаними сторонами. 
Заборгованість з пов’язаними сторонами в балансі Товариства відображена в статті «Інша 
поточна дебіторська заборгованість». За рік , що закінчився 31 грудня 2017 року сума за-
боргованості, що підлягає виплаті пов’язаним сторонам складає 5992 тис. грн.

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами прово-
диться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відпо-
відної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.

Дивіденди засновникам за результатами 2017 року не нараховуються.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пен-

сійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань 
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пен-
сійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати та премій

6.6 Операції з управлінським персоналом
Загальний розмір винагород вищому керівництво, включений до складу адміністра-

тивних витрат, може бути представлений у такій спосіб.
    2017 рік 2016 рік
Винагороди вищому керівництву, тис.грн 0 0
Усього винагород   0 0

7. Політика управління ризиками
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Товариства піддаються наступним фі-

нансовим ризикам: ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку, кредитний 
ризик і ризик ліквідності.

Кредитний ризик — ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інстру-
мент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового 
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, 
як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кре-
дитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-
яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.

Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених 
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наража-
тиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові 
інструменти.

Інший ціновий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні гро-
шові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін 
(окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), неза-
лежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансово-
го інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 
інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
Товариство не має операцій с іноземною валютою.

Відсотковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсотко-
вих ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюва-
тись і це впливатиме як на доходи так і на справедливу вартість чистих активів.

Значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо інфляційному 
середовищі, яке є властивим для фінансової системи України. У разі зростання відсо-
ткових ризиків Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Ризик ліквідності — ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом по-
ставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль 
ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни пла-
тежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 
а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності

Для того, щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів 
політика Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників Товари-
ства з урахуванням вимог чинного законодавства України. Товариство мінімізує ризики 
шляхом аналізу фінансових активів перед їх покупкою і відстежує подальшу інформа-
цію про ці активи.

7.1 Умовні зобов’язання та інші ризики
(a) Податки
Податкове законодавство України, чинне або те, що по суті вступило в силу на кінець 

звітного періоду, допускають можливість різних тлумачень в застосуванні до операцій 
та діяльності Товариства. У зв’язку з цим податкові позиції, визначені керівництвом, 
і   офіційна документація, що обгрунтовує податкові позиції, можуть бути успішно 

оскаржені відповідними органами. Українське податкове адміністрування поступово 
посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, що не мають чіткого 
економічного обгрунтування або виконаних за участю контрагентів, які не дотримують-
ся вимоги податкового законодавства. Податкові перевірки можуть охоплювати три ка-
лендарних роки діяльності, що безпосередньо передували року перевірки. За певних 
обставин перевірка може поширюватися на більш ранні періоди. Податкові періоди за-
лишаються відкритими для податкових перевірок з боку влади стосовно податків про-
тягом трьох календарних років, що передують року проведення перевірки. За певних 
обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалі періоди.

Українське законодавство в сфері трансфертного ціноутворення, яке набрало чин-
ності в 2012 році, застосовується перспективно до нових операцій з 1 січня 2013 року. 
Нове законодавство вводить значні вимоги до звітності та документації. Українське 
законодавство в сфері трансфертного ціноутворення, що застосовується до операцій, 
здійснених 31 грудня 2012 або раніше, також передбачає право податкових органів 
на здійснення коригувань при трансферному ціноутворенні і нарахування додаткових 
податкових зобов’язань за всіма контрольованим операціям у разі, якщо різниця між 
ціною операції та ринкової ціною перевищує 20%. Контрольовані операції включають 
угоди між взаємозалежними сторонами згідно визначенню, що міститься в Податко-
вому кодексі України, всі міжнародні операції (незалежно від того, здійснюються вони 
між незалежними або пов’язаними сторонами), угоди, при яких ціни, використовувані 
одним і тим же платником податку за аналогічними операціями, відрізняються більш 
ніж на 20% протягом короткого періоду часу, а також бартерні операції. Існують значні 
труднощі в тлумаченні та застосуванні законодавства у сфері трансфертного ціноутво-
рення. Будь існуюче рішення судових органів може бути використане як керівництво, 
але при цьому не має обов’язкової юридичної сили при прийнятті рішень іншими судо-
вими органами чи судовими органами більш високої інстанції в майбутньому.

(b) Судові позови
Товариство не є суб’єктом, або стороною судових розглядів. На думку керівництва, 

не існує поточних судових розглядів або позовів, які можуть зробити істотний вплив на 
результати діяльності або фінансове становище Товариства.

7.2 Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно 

і  надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 
сторонам;

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При 
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. 
На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом 
залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та по-
гашення існуючих позик.

Товариство дотримувалося вимог Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг щодо розміру власного капіталу не менше 
3 млн. грн. на протязі 2017 року.

8. Виправлення помилок та події після звітної дати
У фінансовій звітності станом на 31.12.2017р. виправлення помилок минулих періо-

дів не відбувалось. На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, 
які мають суттєвий вплив на фінансові показники невідома. Події після проміжного 
періоду і не відображені в фінансовій звітності передбачені МСБО 10

Події після звітної дати

Подія Наявність

Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства ні

Оголошення плану про припинення діяльності ні

Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для про-
дажу, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом ні

Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного 
лиха або іншої надзвичайної події ні

Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах 
обміну іноземних валют ні

Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства 
(зміна ставки НБУ) так

Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, напри-
клад, унаслідок надання значних гарантій ні

Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, 
які відбулися після дати балансу ні

Дивіденди за звітний період оголошені Установою після дати балансу ні

Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій ні

Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше 
була визнана сумнівною. ні

Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження 
їхньої вартості, визначеної на дату балансу. ні

Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої 
вартості їх реалізації на дату балансу ні

Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до пере-
кручення даних фінансової звітності ні

Директор   Самченко А.А.

Головний бухгалтер   Карасьова Н.В.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Альфа Крос»

за фінансовий рік, що закінчився  
31 грудня 2017 року

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА КРОС»;

Національній комісії, що здійснює державне регулювання  
у сфері ринків фінансових послуг.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АЛЬФА КРОС» (далі — Товариства) за 2017 рік що додається, яка включає Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2017 року, Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів (за пря-
мим методом) за 2017 рік, Звіт про власний капітал за 2017 рік, а також стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Осно-
ва для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається відо-
бражає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА КРОС» на кінець дня 31 грудня 2017 року, його фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

У Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід Товариства відсутні результати 
операційної діяльності в 2017 році.

В звітному періоді Товариство не відображало та не визнавало витрати операційної 
діяльності, такі як нарахування заробітної плати персоналу, витрати на оренду примі-
щення, нарахування та сплату податків, тощо.

Аудитори не мали змоги оцінити вплив не визнаних витрат Товариства на фінансовий 
результат та власний капітал у звітному періоді. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу від-
повідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність ауди-
тора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовани-
ми в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки 
з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для на-
шої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 
На основі отриманих аудиторських доказів, які стосуються не відображення та не-

визнання витрат операційної діяльності Товариства у звітному році, аудитори дійшли 
висновку, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здат-
ність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку 
щодо цього питання не було модифіковано. 

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту — це питання, що, на наше професійне судження, були зна-

чущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. В ході прове-
дення аудиту фінансової звітності ми визначили, що немає ключових питань аудиту, 
інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Пояснювальний параграф
Операційне середовище 
Звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть 

впливати на діяльність Товариства, про які йдеться у Примітці 3 «Економічне середови-
ще, у якому Товариство проводить свою діяльність». Фінансова звітність відображає по-
точну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності 
на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності мо-
жуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий 
стан Товариства може бути суттєвим.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продо-
вжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випад-
ків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найви-
щими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в ці-

лому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди ви-
явить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, 
як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користува-
чів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності вна-
слідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у від-
повідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викрив-
лення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
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• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначе-
ність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відпо-
відних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації 
є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови 
можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з роз-
криттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що ле-
жать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, вияв-
лені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контр-
олю, виявленими нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
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