
 
 

 
 

розкриття інформації щодо ТОВ «ФК «ЦФР» на веб-сайті www.kreditmarket.ua 

№ категорія відомості 

01. 

повне найменування  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

ідентифікаційний код  35725063 

місцезнаходження 

код території за КОАТУУ – 8036100000; 

03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Велика 

Васильківська (кол. Червоноармійська), 72, поверх 9, офіс 4 

02. 
перелік фінансових послуг, що 

надаються  

надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту  

03. 

відомості про власників істотної 

участі (у тому числі осіб, які 

здійснюють контроль за 

фінансовою установою) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (ідентифікаційний код: 

32494741) – володіє 99,999862% статутного капіталу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

Компанія БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) 

(юридична особа, заснована та зареєстрована за 

законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним 

номером НЕ 313974) – володіє 90% статутного капіталу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТІГІПКО 

СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (паспорт громадянина України АЕ 

395478) – володіє 99,99% статутного капіталу Компанії 

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) 

04. 
відомості про склад наглядової ради 

та виконавчого органу  

наглядова рада відсутня 

виконавчий орган – дирекція у складі: 

1) генеральний директор Моложава Оксана Михайлівна 

2) директор з продажів Раковський Денис Вікторович 

05. 
відомості про відокремлені 

підрозділи  

відокремлені підрозділи відсутні 

06. відомості про ліцензії та дозволи 

ліцензія від 11.01.2012 №580561 (серія АВ): 

 видана на підставі рішення Держфінпослуг України від 

26.12.2011 №3952-КУ; 

 переоформлена на підставі розпорядження 

Нацкомфінпослуг України від 26.01.2017 №163 як 

ліцензія на «надання грошових коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового кредиту»; 

 статус ліцензії – чинна безстроково. 

https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000048420  

https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000048420


 
 

 
 

07. 
річна фінансова та  

консолідована фінансову звітність 
додається  

08. 

відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування 

процедури санації 

не перебуває у процесі провадження у справі про 

банкрутство, санації 

09. рішення про ліквідацію  не перебуває у процесі припинення (ліквідації) 

10. 

інша інформація, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до 

закону 

– 

 



Баланс та звіт про фінансові результати         

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Фінансова компанія      

"Центр Фінансових Рішень" на 31.12.2017 



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

 за ЄДРПОУ 35725063

Територiя м.Київ,Голосіївський р-н  за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 1 127
Aдреса, телефон вулиця Червоноармійська, буд. 72, м. КИЇВ, 03150 5937307
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2017  р.

Форма №1 Код за ДКУД   1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 2 055 1 658
первісна вартість  1001 4 181 4 298
накопичена амортизація 1002 2 126 2 640

Незавершені капітальні інвестиції 1005 710 1 060
Основні засоби 1010 126 141
первісна вартість  1011 2 025 2 340
знос  1012 1 899 2 199

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 523 906 494 532
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 І 1095 526 797 497 391

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 10 10
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 211 037 181 744
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами  1130  -  -
з бюджетом 1135 186 18
у тому числі з податку на прибуток 1136 182  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 14 457 15 288
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 9 875 10 783
Поточні фінансові інвестиції  1160 36 554 36 554
Гроші та їх еквіваленти 1165 4 950 5 148
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 356 1 933
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 ІІ 1195 277 069 249 545

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 803 866 746 936

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 145 000 145 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу  1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал  1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал  1415 186 1 038
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 431 12 347
Неоплачений капітал  1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал  1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 154 617 158 385

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання  1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510 86 965 126 550
Інші довгострокові зобов’язання 1515 258 828 250 000
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 ІІ 1595 345 793 376 550

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 254 109 109 139
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями  1610  - 50 000
товари, роботи, послуги  1615 2 271 5 017
розрахунками з бюджетом 1620  - 2 087
у тому числі з податку на прибуток 1621  - 2 087
розрахунками зі страхування 1625 2  -
розрахунками з оплати праці 1630 32  -
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 1 010 1 500
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання  1690 46 032 44 258
Усього за розділом ІІІ 1695 303 456 212 001

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 803 866 746 936

Керiвник Моложава Оксана Михайлівна

Головний бухгалтер Риженко Лариса Василівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

 за ЄДРПОУ 35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2017  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД   1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття  Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 443 965 276 661
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,робiт, послуг) 2050 (  - ) (  - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:
прибуток 2090 443 965 276 661
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  -  -

Iншi операцiйнi доходи  2120 120 987 25 185
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 142 184 ) ( 63 745 )
Витрати на збут  2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 272 038 ) ( 82 642 )

у тому числі:
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 150 730 155 459
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі  2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  - 221
Інші доходи 2240  - 3 966

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 124 197 ) ( 104 542 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати  2270 ( 345 ) ( 2 755 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток  2290 26 188 52 349
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (4 738) (1 574)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 21 450 50 775
  збиток  2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
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 21 450 50 775

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 315 168
Витрати на оплату праці 2505 17 545 11 059
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 814 2 394
Амортизація  2515 814 609
Інші операційні витрати  2520 391 734 132 157
Разом  2550 414 222 146 387

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 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  -  -

      Керiвник Моложава Оксана Михайлівна

      Головний бухгалтер Риженко Лариса Василівна
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 
 

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Управлінському персоналу та учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код за Єдиним державним 

реєстром підприємств та організацій України 35725063, місцезнаходження 03150 м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, будинок 72 (надалі - Товариство), що складається з Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що 

закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» на 31 грудня 2017 року, її фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ). 

 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2015 року), 

прийнятих рiшенням Аудиторської Палати України № 344 вiд 04 травня 2017 року в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту (надалі - МСА) та Методичних рекомендацій щодо вимог  

до аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та 

звітних даних фінансових установ за 2017 рік, затверджених  рішенням НКРРФП від 

01.02.2018 р. № 142. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(надалі - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов’язки з етики відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ.  

 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 
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Ключові питання аудиту 

 

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

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

При здійсненні оцінки ключових питань аудиторами використовувалися різноманітні 

прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні дані і методи 

екстраполяції, аналіз інших наявних ринкових даних, обговорення з управлінським 

персоналом методики оцінки та ключових припущень, що були використані управлінським 

персоналом. 

 

Знецінення фінансових активів 

 

Кредити, що надані фізичним особам, оцінюються за амортизованою вартістю за 

вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення. Товариство,  на дату балансу, 

здійснює оцінку резерву на покриття збитків від знецінення з метою підтримання резерву на 

рівні, який управлінський персонал Товариства вважає достатнім для покриття збитків, які 

можливо будуть понесені в наступних періодах.  

 

Виявлення ознак знецінення та визначення суми очікуваного відшкодування включають 

високий рівень суб'єктивного судження управлінського персоналу Товариства, використання 

припущень і аналізу різних факторів, в тому числі  ймовірності списання активу та оцінці 

збитку від такого списання. 

 

В рамках аудиторських процедур ми проаналізували професійні судження управлінського 

персоналу Товариства, що здійснюються з використанням статистичних методів і базуються 

на історичній інформації.  Товариство розділяє позики на знецінені, які є простроченими, та 

не знецінені, які є непростроченими.  Товариство розраховує резерв на покриття збитків від 

знецінення у розрізі груп прострочених позик з урахуванням історичної інформації 

неповернення прострочених позик. 

 

Наші процедури були в першу чергу спрямовані на аналіз методології знецінення активів, в 

тому числі потенційного ефекту від зміни припущень, які використовувались. 

 

Наші аудиторські процедури включали в себе тестування засобів контролю над процесом 

знецінення, управління ризиками а також оцінку методології, аналіз припущень, 

використаних Товариством при розрахунку знецінення. 

 

Інформація щодо знецінення активів  наведена в Примітці 2 «Основні принципи облікової 

політики», Примітці 3 «Позики. Надані клієнтам», Примітці 22 «Справедлива вартість 

фінансових інструментів» та Примітці 22 «Політика управління ризиками» до фінансової 

звітності. 

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу звітну інформацію. До 

такої іншої інформації відносяться річні звітні дані, які містяться окремо від фінансових 

звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів фінансових установ. 

 

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, і ми не 

висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо 

іншої інформації. 
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У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 

чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

 

На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєве викривлення 

інформації щодо звітних даних Товариства та аудитор не виявив фактів суттєвої 

невідповідності та викривлень, які необхідно включити до звіту. 

 

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 МСФЗ 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 продовжувати 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, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими 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 Товариства у 

цілому 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 виявить суттєве 

викривлення, якщо 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 користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

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  ; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
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• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

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 

відповідних 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. Втім майбутні події або 

умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки 

та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора, окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 

наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

Пояснювальний параграф  

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 20 розділ «Операційне середовище», у якому Товариство 

проводить свою діяльність у фінансовій звітності. Господарська діяльність Компанії 

здійснюється на території України.  Ринки, що розвиваються, такі як Україна, продовжують 

піддаватися ризикам іншим, ніж ті що притаманні розвиненим ринкам, включаючи 

економічний, політичний, соціальний, юридичний та законодавчий ризики.  Як вже бувало в 

минулому, справжні або очікувані фінансові проблеми або зростання очікуваних ризиків, 

пов’язаних з інвестуванням в економіки, що розвиваються, може негативно вплинути на 

інвестиційний клімат в Україні та економіку України в цілому. 

 

Закони та нормативні акти, які впливають на діяльність організацій в Україні, продовжують 

зазнавати стрімких змін.  Податкове, валютне та митне законодавство країни відкрите для 

неоднозначних тлумачень, а інші юридичні та фінансові перешкоди лише додають свій 

внесок до переліку проблем, які повинні вирішувати підприємства, які наразі ведуть свою 

операційну діяльність в Україні.  Майбутній економічний напрям розвитку країни великою 

мірою залежить від економічної, податкової та кредитно-монетарної політики уряду, законів 

та нормативних актів, які приймаються, а також змін політичної ситуації у країні. 

 

Наша думка не була модифікована з цього приводу. 
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  

Мярковський Анатолій Йосипович, сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 

1994 року, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 березня.1994 р., 

продовжений рішення Аудиторської палати України від 25.01 2018 року за № 354/2, дійсний 

до 24.03.2023 року. 

 
Додатки:   Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 рік; 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; 

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік; 

Звіт про власний капітал за 2017 рік; 

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік. 

 

 

Директор ПАФ «АУДИТСЕРВІС» _____________________ Мярковський А.Й. 

/сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, виданий рішенням 

Аудиторської палати України № 13 від 24 березня.1994 р., продовжений рішення 

Аудиторської палати України від 25.01 2018 року за № 354/2, дійсний до 24.03.2023 року/ 

 

Дата складання звіту незалежного аудитора: 16 березня  2018 року 

 

Приватна аудиторська фірма  «АУДИТСЕРВІС» 

Юридична адреса: вул. Гагаріна, будинок 26, м. Хмельницький,  Хмельницька обл., 29000,   

Україна 

Фактичне місцезнаходження: вул. Гагаріна, будинок 26, м. Хмельницький,  Хмельницька 

обл., 29000,   Україна 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21323931 

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, 

виданого АПУ: Свідоцтво № 0128, видано рішенням Аудиторської палати України від 

26.01.2001 р. № 988, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 р. 

№ 315/3. Свідоцтво чинне до 24.09.2020 р. 

Номер та дата Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості: Свідоцтво № 

0631 видано рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2016 р. № 330/4.Свідоцтво 

чинне до 31.12.2021 р.  

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про включення  до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого 

НКРРФП: Реєстраційний номер Свідоцтва 0088, виданий 28 листопада 2013 року, чинне - 

до 24 вересня 2020 року             

Договір про надання аудиторських послуг - № 6 від 21 лютого 2013 року 

Термін проведення аудиту (аудиторської перевірки)  - в період з 30 листопада 2017 року 

по 16 березня 2018 року.   

 

. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Баланс та звіт про фінансові результати  
Товариство з обмеженою  
відповідальністю "Фінансова компанія  
"Центр Фінансових Рішень" на 31.12.2016 



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)2017 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

 за ЄДРПОУ 35725063

Територiя м.Київ,Голосіївський р-н  за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 1 87
Aдреса, телефон вулиця Червоноармійська, буд. 72, м. КИЇВ, 03150 5937307
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2016  р.

Форма №1 Код за ДКУД   1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 2 361 2 055
первісна вартість  1001 4 069 4 181
накопичена амортизація 1002 1 708 2 126

Незавершені капітальні інвестиції 1005  - 710
Основні засоби 1010 85 126
первісна вартість  1011 1 828 2 025
знос  1012 1 743 1 899

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 324 747 523 906
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 І 1095 327 193 526 797

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 13 10
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 124 155 211 037
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами  1130  -  -
з бюджетом 1135 1 757 186
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 756 182
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 7 548 14 457
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 8 145 9 875
Поточні фінансові інвестиції  1160 2 755 36 554
Гроші та їх еквіваленти 1165 20 234 4 950
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 18 583 356
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 ІІ 1195 164 607 277 069

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 491 800 803 866

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 145 000 145 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу  1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал  1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал  1415 19 186
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (41 177) 9 431
Неоплачений капітал  1425 ( 14 198 ) (  - )
Вилучений капітал  1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 89 644 154 617

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання  1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510 125 169 86 965
Інші довгострокові зобов’язання 1515 224 313 258 828
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 ІІ 1595 349 482 345 793

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 23 921 254 109
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями  1610  -  -
товари, роботи, послуги  1615 1 549 2 271
розрахунками з бюджетом 1620  -  -
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625  - 2
розрахунками з оплати праці 1630  - 32
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 751 1 010
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання  1690 26 453 46 032
Усього за розділом ІІІ 1695 52 674 303 456

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 491 800 803 866

Керiвник Моложава Оксана Михайлівна

Головний бухгалтер Риженко Лариса Василівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2017 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

 за ЄДРПОУ 35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2016  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД   1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття  Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 276 661 148 245
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,робiт, послуг) 2050 (  - ) (  - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:
прибуток 2090 276 661 148 245
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  -  -

Iншi операцiйнi доходи  2120 25 185 63 792
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 63 745 ) ( 35 395 )
Витрати на збут  2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 82 642 ) ( 123 063 )

у тому числі:
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 155 459 53 579
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі  2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 221 3
Інші доходи 2240 3 966  -

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 104 542 ) ( 55 776 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати  2270 ( 2 755 ) ( 745 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток  2290 52 349  -
  збиток 2295 (  - ) ( 2 939 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 574)  -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 50 775  -
  збиток  2355 (  - ) ( 2 939 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
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 50 775 (2 939)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 168 254
Витрати на оплату праці 2505 11 059 7 487
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 394 2 175
Амортизація  2515 609 504
Інші операційні витрати  2520 132 157 148 038
Разом  2550 146 387 158 458

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 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  -  -

      Керiвник Моложава Оксана Михайлівна

      Головний бухгалтер Риженко Лариса Василівна

2





















Баланс та звіт про фінансові результати 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фінансова компанія 
"Центр Фінансових Рішень" на 31.12.2015 



Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

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

1

Адреса, телефон

v

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова 
компанія  "Центр Фінансових Рішень" 35725063

Голосіївський р-н м.Київ 8036100000

Інші види кредитування 64.92
Середня кількість працівників 83

03150, Київ, Червоноармійська, будинок № 72,, 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
   I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи 1000 2 362 2 361
     первiсна вартiсть 1001 3 795 4 069
     накопичена амортизація 1002 (1 433) (1 708)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 127 85
     первiсна вартiсть 1011 1 803 1 828
     знос 1012 (1 676) (1 743)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 130 359 324 747
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 132 848 327 193

II. Оборотні активи
Запаси 1100 21 13
     Виробничi запаси 1101 21 13
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34 978 124 155
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами 1130 - -

     з бюджетом 1135 1 499 1 757
          у тому числі з податку на прибуток 1136 1 496 1 756
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 8 696 7 548
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 708 8 145
Поточні фінансові інвестиції 1160 - 2 755
Гроші та їх еквіваленти 1165 651 20 234
     Рахунки в банках 1167 - 18 583
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 56 553 164 607

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 189 401 491 800



Керівник

Головний бухгалтер

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

Баланс 1900 189 401 491 800
Мелеш К.В.

Риженко Л.В.

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 4 498 26 453
Усього за роздiлом ІII 1695 19 509 52 674

Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Поточні забезпечення 1660 413 751

 розрахунками з оплати праці 1630 - -

 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 - -

 товари, роботи, послуги 1615 72 1 549
 розрахунками з бюджетом 1620 - -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

Короткострокові кредити банкiв 1600 14 526 23 921

Усього за роздiлом IІ 1595 151 109 349 482
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Цільове фінансування 1525 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові кредити банкiв 1510 36 997 125 169
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 114 112 224 313

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -

Усього за роздiлом I 1495 18 783 89 644
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Вилучений капітал 1430 - -

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 (38 238) (41 177)
Неоплачений капітал 1425 - (14 198)

Резервний капітал 1415 19 19
Додатковий капiтал 1410 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -

   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 57 002 145 000

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4



### 01 01
за ЄДРПОУ

Форма №2 Код за ДКУД

Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

35725063
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Центр Фінансових Рішень"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 148 245 139 492
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :
     прибуток 2090 148 245 139 492
     збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 63 792 112 262
Адміністративні витрати 2130 (35 395) (41 813)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (123 063) (215 414)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток 2190 53 579 -
     збиток 2195 - (5 473)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 3 12
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 (55 776) (35 742)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (745) (11)
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 - -
     збиток 2295 (2 939) (41 214)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
     прибуток 2350 - -
     збиток 2355 (2 939) (41 214)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

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 (2 939) (41 214)



Керівник   

Головний бухгалтер

Мелеш К.В.

Риженко Л.В.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Разом 2550 158 458 257 227

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

Амортизація 2515 504 729
Інші операційні витрати 2520 148 038 245 677

Витрати на оплату праці 2505 7 487 7 858
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 175 2 805

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 254 158

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року





















Баланс та звіт про фінансові результати 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фінансова компанія 
"Центр Фінансових Рішень" на 31.12.2014 



Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

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

1

Адреса, телефон

х

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія  "Центр Фінансових Рішень" 35725063

Голосіївський р-н м.Київ 8036100000

Інші види кредитування 64.92
Середня кількість працівників 89

03150, Київ, Червоноармійська, будинок № 72,, 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
   I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи 1000 2 649 2 362
 первiсна вартiсть 1001 3 710 3 795
 накопичена амортизація 1002 (1 061) (1 433)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 442 127

 первiсна вартiсть 1011 1 896 1 803
 знос 1012 (1 454) (1 676)

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 179 244 130 359
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 182 335 132 848

II. Оборотні активи
Запаси 1100 14 21

 Виробничi запаси 1101 14 21
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 24 004 34 978
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 за виданими авансами 1130 - -

 з бюджетом 1135 3 1 499
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - 1 496

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 6 305 8 696
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 923 10 708
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 436 651

 Рахунки в банках 1167 1 418 41
Витрати майбутніх періодів 1170 485 -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 35 170 56 553

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 217 505 189 401



Керівник

Головний бухгалтер

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

Баланс 1900 217 505 189 401
Мелеш К.В.

Риженко Л.В.

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 5 910 4 498
Усього за роздiлом ІII 1695 47 163 19 509

Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Поточні забезпечення 1660 612 413

 розрахунками з оплати праці 1630 - -

 у тому числі з податку на прибуток 1621 436 -
 розрахунками зі страхування 1625 - -

 товари, роботи, послуги 1615 151 72
 розрахунками з бюджетом 1620 436 -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

Короткострокові кредити банкiв 1600 40 054 14 526

Усього за роздiлом IІ 1595 120 345 151 109
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові кредити банкiв 1510 14 691 36 997
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 105 654 114 112

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -

Усього за роздiлом I 1495 49 997 18 783
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Вилучений капітал 1430 - -

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 2 976 (38 238)
Неоплачений капітал 1425 - -

Резервний капітал 1415 19 19
Додатковий капiтал 1410 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -

   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 47 002 57 002

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4



### 01 01
за ЄДРПОУ

Форма №2 Код за ДКУД

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (41 214) 1 381

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4

     прибуток 2350 - 1 381
     збиток 2355 (41 214) -

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 

     збиток 2295 (41 214) -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - (1 555)

Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 - 2 936

Інші витрати 2270 (11) (5)

Фінансові витрати 2250 (35 742) (32 803)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -

Інші доходи 2240 - -

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 12 31

     прибуток 2190 - 35 713
     збиток 2195 (5 473) -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
Інші операційні витрати 2180 (215 414) (59 623)

Адміністративні витрати 2130 (41 813) (57 849)
Витрати на збут 2150 - -

Інші операційні доходи 2120 112 262 24 127

     прибуток 2090 139 492 129 058
     збиток 2095 - -

Валовий :
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 139 492 129 058

за 2014 р.
1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

Дата (рік, місяць, число)
35725063

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія
"Центр Фінансових Рішень"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди



Керівник   

Головний бухгалтер

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 158 308
Витрати на оплату праці 2505 7 858 8 551
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 805 2 967
Амортизація 2515 729 966
Інші операційні витрати 2520 245 677 104 680
Разом 2550 257 227 117 472

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

Мелеш К.В.

Риженко Л.В.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -



















Баланс та звіт про фінансові результати 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фінансова компанія 
"Центр Фінансових Рішень" на 31.12.2013 



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова 
компанія  "Центр Фінансових Рішень" за ЄДРПОУ 35725063

Територія Голосіївський р-н м.Київ за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності Інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 1 88
Адреса, телефон 03150, Київ, Червоноармійська, будинок № 72,, 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
   I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи 1000 2 167 2 649
     первiсна вартiсть 1001 2 882 3 710
     накопичена амортизація 1002 (715) (1 061)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 649 442
     первiсна вартiсть 1011 1 498 1 896
     знос 1012 (849) (1 454)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 139 163 179 244
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 141 979 182 335

II. Оборотні активи
Запаси 1100 31 14
     Виробничi запаси 1101 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7 823 24 004
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами 1130 - -

     з бюджетом 1135 13 3
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 7 451 6 305
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 040 2 923
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 227 1 436
     Рахунки в банках 1167 1 125 1 418
Витрати майбутніх періодів 1170 43 485
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 19 628 35 170

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 161 607 217 505



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 002 47 002
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 19 19
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 2 332 2 976
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 24 353 49 997

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 41 361 14 691
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 77 658 105 654
Довгострокові забезпечення 1520 585 -
Цільове фінансування 1525 - -
     Благодійна допомога 1526 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 119 604 120 345

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 7 639 40 054
Поточна кредиторська заборгованість за:    
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 452 151
     розрахунками з бюджетом 1620 380 436
        у тому числі з податку на прибуток 1621 380 436
     розрахунками зі страхування 1625 6 -
     розрахунками з оплати праці 1630 13 -
Поточні забезпечення 1660 - 612
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 9 160 5 910
Усього за роздiлом ІII 1695 17 650 47 163

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Баланс 1900 161 607 217 505

Керівник Мелеш К.В.

Головний бухгалтер Риженко Л.В.

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



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

за ЄДРПОУ 35725063

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія  
"Центр Фінансових Рішень"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 129 058 91 942
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :
     прибуток 2090 129 058 91 942
     збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 24 127 30 364
Адміністративні витрати 2130 (57 849) (45 917)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (59 623) (48 174)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток 2190 35 713 28 215
     збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 31 5
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 (32 803) (25 088)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (5) (10)
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 2 936 3 122
     збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 555) (1 092)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 1 381 2 030
     збиток 2355 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

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 1 381 2 030



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 308 464
Витрати на оплату праці 2505 8 551 13 252
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 967 4 132
Амортизація 2515 966 767
Інші операційні витрати 2520 104 680 75 476
Разом 2550 117 472 94 091

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті  Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

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   Мелеш К.В.

Головний бухгалтер Риженко Л.В.




















