
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 25 15
     первiсна вартiсть 1001 53 53
     накопичена амортизація 1002 28 38
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 13 13
     знос 1012 13 13
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 7 454 7 454

   інші фінансові інвестиції 1035 10 008 10 008
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 17 487 17 477
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 1
 Гроші та їх еквіваленти 1165 284 150
Готівка 1166 74 97
Рахунки в банках 1167 210 53
 Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 285 151
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17 458 17 458
 Капітал у дооцінках 1405 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 91 122
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31 7
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 17 580 17 587
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 174 23
    розрахунками з бюджетом 1620 9 4
    у тому числі з податку на прибуток 1621 7 1
    розрахунками зі страхування 1625 2 3
    розрахунками з оплати праці 1630 7 11
 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 192 41
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

    БАЛАНС 1900 17 772 17 628
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» за ЄДРПОУ 33569524

Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ 5110100000

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з  обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування 
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон вулиця Пироговська, буд. 3-А, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65044                337429

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТАЛІНОФФ» за ЄДРПОУ 33569524

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2017 р.

Форма №2 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 продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 184 258
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Валовий:
 прибуток 2090 184 258
 збиток 2095 ( - ) ( - )
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» за ЄДРПОУ 33569524

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17 458 - - 91 31 - - 17 580

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120 839 2 119
Адміністративні витрати 2130 ( 1 015 ) ( 2 334 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 8 43
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( 5 )
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 8 38
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 1 ) ( 7 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 7 31
 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 7 31

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 178 105
Відрахування на соціальні заходи 2510 39 23
Амортизація 2515 10 10
Інші операційні витрати 2520 788 2 196
Разом 2550 1 015 2 334

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 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ТАЛІНОФФ» за ЄДРПОУ 33569524

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 184 258
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 839 2 119

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 939 ) ( 2 166 )
Праці 3105 ( 139 ) ( 84 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 38 ) ( 25 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 41 ) ( 25 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 7 ) ( 5 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 34 ) ( 20 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( - ) ( 5 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 134 72
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 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) -
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 ( - 134 ) 72
Залишок коштів на початок року 3405 284 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 150 284
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ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 17 458 - - 91 31 - - 17 580
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 7 - - 7
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 31 ( 31 ) - - -
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 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 31 ( 24 ) - - 7
Залишок на кінець року 4300 17 458 - - 122 7 - - 17 587

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

1. Загальна інформація.

Інформація про фінансову установу
Товариство з обмеженою 

відповідальністю  ТОВ «Фінансова 
компанія «Талінофф»

Скорочена назва ТОВ ФК «Талінофф»

Організаційно-правова форма власності Товариство з обмеженою 
відповідальністю

Країна реєстрації Україна

Місцезнаходження 65044,  м. Одеса, вул. Пироговська,  
буд. 3-А

Код за ЄДРПОУ 33569524
Дата державної реєстрації 21 червня 2005 року 
№ 1 556 105 0003 008906

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи

Серія ФК № 77, видане 
Державною Комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг 
України 24.01.2006р. за № 5282, 
реєстраційний номер 13101701, код 
фінансової установи - 13

Ліцензія 

Серія АЕ № 199744 видана 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг; строк дії – 
з 03.06.2014р. по 03.06.2019р.;

вид діяльності: діяльність із 
залучення коштів установників 
управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з 
нерухомістю.

Основні види діяльності відповідно до 
установчих документів

64.99 Надання інших фінансових 
послуг (крім страхування та 
пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

64.20 Діяльність холдингових 
компаній

64.30 Трасти, фонди та подібні 
фінансові суб’єкти 

64.92 Інші види кредитування 
66.19 Інша допоміжна діяльність 

у сфері фінансових послуг, 
крім страхування та пенсійного 
забезпечення

Чисельність працівників на звітну дату 5 штатних працівника
Наявність відокремлених підрозділів Відсутні

Звітний період Рік, який закінчується 31 грудня 
2017 року

Валюта подання Гривня
Рівень округлення , використаний при 

подані сум Тис. грн.

2.  Основа підготовки фінансової звітності.
Відповідно частини 2 статті 12 1  Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»  Товариство складає та подає  фінансову звітність за 
міжнародними стандартами з 01.01.2013р.

 Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). 

За всі попередні звітні періоди, що закінчилися 31 грудня 2012 р., Товариство 
складало фінансову звітність відповідно до Національних (стандартів) положень 
бухгалтерського обліку України.

ТОВ ФК «Талінофф» перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності з 
01.01.2013р. відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності».

Фінансова звітність за 2017 рік підготовлена та представлена у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Наказом № 12 від 31.12.2012р. було визначено облікову політику Товариства.
Фінансова звітність складається з: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан), 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
Звіт про рух грошових коштів,
Звіт про власний капітал. 
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 

фінансової звітності наведені нижче. 
Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності ведення й складання яких здійснюється у відповідності з 
системою регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством 
України, з метою достовірного представлення інформації згідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Статтею 12 1  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються  
міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики.

3.  Дотримання принципів та незмінність облікової політики.
Протягом 2017 року Товариство дотримувалось наступних принципів 

діяльності при складанні фінансової звітності: правдивості подання, обачності, 
безперервності, періодичності, послідовності, надійності та порівнянності.

     
4. Основні принципи бухгалтерського обліку.
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства 

України: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, Облікової політики, Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  Закону України 
«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 
операціях з нерухомістю» та іншими нормативними актами, які регулюють порядок 
ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, 
виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів 
організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які 
впливають на фінансовий стан Товариства.

Керівництво Товариства  вважає за доцільне складати фінансову звітність 
на основі припущення щодо безперервної діяльності,  та вживає низку заходів, 
спрямованих на покращення фінансового стану та ліквідності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у 
національній грошовій одиниці України – гривнях.

Фінансова звітність за 2017 рік, складається в тисячах гривень.
Перед складанням річного фінансового звіту була проведена річна інвентаризація 

активів та зобов’язань Товариства, що обліковуються на балансі.

5. Деталізація основних статей звітності.
5.1. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства представлені програмним забезпеченням та 

ліцензією на право ведення діяльності.
Нематеріальні активи  при первісному визнані відображаються в обліку за 

первісною вартістю (собівартістю). В фінансовій звітності нематеріальні активи 
відображені, як первісна вартість мінус накопичений знос.

Нарахування зносу нематеріальних активів починається з дати його введення в 
експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів  нараховується прямолінійним 
методом, рівними частинами протягом терміну корисного використання 
нематеріальних активів.

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності 
згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи»

Показники Ліцензія Програмне 
забезпечення Разом

На 01.01.2017
Первісна вартість 50 3 53
Накопичена амортизація 28 - 28
Балансова вартість 25 - 25
Надійшло -
Вибуло -
Нарахована амортизація -
На 31.12.2017 р. 
Первісна вартість 50 3 53
Накопичена амортизація 38 - 38
Балансова вартість 15 - 15
Термін корисного використання (рік) 5 5 -
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5.2. Основні засоби.
Основним засобом визнається актив якщо очікуваний термін його корисного 

використання (експлуатації) більше року і вартість якого дорівнює або більше 6000 
грн. Основні засоби при первісному визнані відображаються в обліку за первісною 
вартістю (собівартістю). В фінансовій звітності основні засоби відображені, як 
первісна вартість мінус накопичений знос.

Нарахування зносу основних засобів починається з дати його введення в 
експлуатацію. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним 
методом, рівними частинами протягом терміну корисного використання основних 
засобів.

Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно 
МСБО 16 «Основні засоби»

Показники Машини та 
обладнання Разом

На 01.01.2017 р.
Первісна вартість 13 13
Накопичена амортизація 13 13
Балансова вартість - -
           Надійшло - -
           Вибуло - -
Нарахована амортизація - -
На 31.12.2017 р. 
Первісна вартість 13 13
Накопичена амортизація 13 13
Балансова вартість - -
Термін корисного використання (рік) 8 -

5.3. Довгострокові фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю. На дату балансу 

31.12.2017р. фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку за 
справедливою вартістю. Визнання та оцінка фінансових інструментів здійснюється 
згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти:визнання та оцінка».

Найменування показника
На 

початок 
року

На кінець 
року

Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 7454 7454

Інші фінансові інвестиції 10008 10008

5.3. Дебіторська заборгованість.
Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як 

поточна (одержання очікуваного в продовж поточного року або операційного 
циклу). Резерв сумнівних боргів не нараховується. Прострочена дебіторська 
заборгованість, яку можна оцінити як сумнівний борг відсутня та в бухгалтерському 
обліку не відображена. 

Найменування показника
На 

початок 
року

На кінець 
року

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 1

5.4. Грошові кошти.
Грошові кошти Товариства складаються з готівки в касі та рахунків у банках.
Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться згідно вимог «Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого 
постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 року зі змінами та доповненнями.

Наявність грошових коштів на балансі Компанії підтверджено виписками банків, 
даними касової книги. 

Найменування показника
На 

початок 
року

На кінець 
року

Каса 74 97
Поточний рахунок у банку 210 53
Разом 284 150

5.5. Власний капітал.
Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу Товариства 

складає 17587 тис. грн., з яких зареєстрований (пайовий) капітал складає 17458 
тис. грн., резервний капітал складає 122 тис. грн., нерозподілений прибуток  
складає 7 тис. грн.

Статутний капітал Товариства сплачений в повному обсязі грошовими коштами. 
Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок чистого 

прибутку підприємства відповідно до установчих документів.
Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого прибутку 

поточного року та збільшення резервного капіталу.

Власний капітал
На 

початок 
року

На кінець 
року

Зареєстрований (пайовий) капітал 17458 17458
Резервний капітал 91 122
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31 7
Усього за розділом I 17580 17587

5.6. Поточні зобов’язання.
Поточними зобов’язаннями і забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають 

строк погашення не більше ніж 12 місяців.
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю. Кредиторська 

заборгованість класифікується як поточні зобов’язання.

Кредиторська заборгованість включає: заборгованість за товари, роботи, 
послуги, виплати працівникам, розрахунки зі страхування та зобов’язання перед 
бюджетом.

Поточні зобов’язання і забезпечення
На 

початок 
року

На кінець 
року

Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги 174 23
розрахунки з бюджетом 9 4
розрахунки зі страхування 2 3
розрахунки з оплати праці 7 11
Усього за розділом IІІ 192 41
5.7. Виплати працівникам.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам, що відносяться до 

трудової діяльності поточного періоду та визнаються як витрати у звіті про сукупний 
дохід. Відповідні витрати визнаються щодо фактичного виконання працівниками 
своїх трудових обов’язків. Такі витрати відображаються у періоді, в якому були 
надані працівниками послуги.

У відповідності до українського законодавства товариство утримує внески 
із заробітної плати працівників. Поточні внески розраховуються як процентні 
відрахування із поточних нарахувань заробітної платні. 

5.8. Визнання доходів та витрат.
Пояснення до звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства 

визначено нарахування, відповідність та обачність.
Нарахування та відповідність доходів і витрат – відображення в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно 
від дати надходження або сплати грошових коштів та порівняння доходів звітного 
періоду з витратами, що були здійсненні для отримання цих доходів, з метою 
визначення фінансового результату звітного періоду.

Обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 
запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і 
доходів Товариства.

Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є 
відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які 
здійснюються з метою отримання таких доходів. 

Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний 
місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим доходам 
оцінюються за результатами діяльності за місяць. 

Доходи і витрати Товариства нараховуються та відображаються за кожною 
операцією окремо.

Доходи та витрати, що сплачуються за результатами місяця нараховуються в 
останній робочий день місяця. Доходи та витрати за роботами, послугами, що 
надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції 
протягом дії угоди про надання та отримання робіт, послуг. 

Визнанні Товариством доходи та витрати групуються за їх характером за 
відповідними статтями у фінансовій звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) складається з доходу 
Товариства за основним видом діяльності. 

До інших операційних доходів відносяться доходи пов’язані з іншою операційною 
діяльністю Товариства.

Адміністративні витрати включають витрати на адміністративний персонал та 
інші витрати, пов’язанні з управлінням та обслуговуванням компанії.

У витратах з податку на прибуток відображена сума нарахованого податку на 
прибуток.

Стаття За звітний 
період

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 184
Валовий прибуток 184
Інші операційні доходи 839
Адміністративні витрати 1015
Фінансовий результат від операційної діяльності 8
Фінансовий результат до оподаткування 8
Витрати (дохід) з податку на прибуток (1)
Чистий прибуток 7

5.9. Податок на прибуток.
В фінансовій звітності відображені витрати по оподаткуванню відповідно до 

діючого законодавства України та з використанням податкових ставок та діючих  
законодавчих норм. Ставка податку на прибуток у 2017 році становила 18%.

5.10. Пояснення до звіту про рух грошових коштів.
У звіті про рух грошових коштів представляються потоки грошових коштів  та їх 

еквівалентів за звітний період, які групуються в розрізі операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів по операційній діяльності може бути представлений одним 
із двох методів: 

1. Прямий, при якому розкривається інформація про основні види валових 
грошових надходжень та виплат.

2. Непрямий метод, при якому прибуток та збиток корегується з урахуванням 
результатів операцій не грошового характеру, любих відкладених та нарахованих 
минулих або майбутніх надходжень або виплат, виникаючих в ході операційної 
діяльності, а також статей доходів та витрат, пов’язаних з надходженням або 
сплатою грошових коштів в рамках інвестиційної або фінансової діяльності.

При складанні звіту про рух грошових коштів Товариство використовувало 
прямий метод.

Стаття За звітний 
період

Надходження  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 839

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) 939
Праці 139
Відрахувань на соціальні заходи 38
Зобов’язань з податків і зборів 41
Чистий рух коштів від операційної діяльності -134
Чистий рух грошових коштів за звітний період -134
Залишок коштів на початок року 284
Залишок коштів на кінець року 150

5.11. Пояснення до звіту про власний капітал.
Власний капітал станом на 31.12.2017р. складає 17587 тис. грн. та складається з:
 статутного капіталу – 17458 тис. грн.
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 резервного капіталу – 122 тис. грн. 
 нерозподіленого прибутку – 7 тис. грн. 

С
таття

Зареєстрований 
(пайовий)

Резервний капітал

Н
ерозподілений 

прибуток  
(непокритий збиток)

Разом

Залишок на початок року 17458 91 31 17580
Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період - - 7 7

Відрахування до резервного капіталу - 31 (31) -
Разом змін в капіталі - 31 (24) 7
Залишок на кінець року 17458 122 7 17587
6.  Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.
У відповідності до законодавства, та згідно МСБО 24 «Розкриття інформації про 

пов’язані сторони», пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати або у значній мірі впливати на операції та фінансові рішення іншої 
сторони.

Протягом 2017 року управлінському персоналу нараховувалась і виплачувалась 
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації 
та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не 
здійснювались.

Протягом 2017 року Товариство не здійснювало операцій з пов’язаними 
сторонами, як з реалізації продукції, так і з придбанням товарів за звичайними 
цінами.

Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось.

7.  Події після дати балансу.
На дату подання звітності не відбувалися події, які б мали суттєво вплинути на 

фінансові результати за 2017 рік. 

8.  Розкриття інформації про управителя ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  та розкриття 
інформації про майно, що знаходиться в управлінні на 31.12.2017 року.  

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» веде бухгалтерський облік згідно чинного законодавства 
і встановлених нормативних вимог: Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»,  Закон України «Про фінансово – кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), «Ліцензійні умови 
провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю», 
«Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що 
обмежують ризики в діяльності фінансових компаній – управителів при здійснені 
діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Майно, передане установниками в управління, обліковується на окремому 
рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, ведеться за об’єктами будівництва 
та складається щодо цього майна окремий баланс. ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» постійно 
підтримує в процесі здійснення діяльності коефіцієнт платоспроможності не 
менший, ніж 0,08, коефіцієнт абсолютної ліквідності не менший, ніж 0,2 (без 
урахування активів та зобов’язань ФФБ та ФОН), співвідношення суми залучених від 
установників управління майном коштів  до власного капіталу не становить більше, 
ніж 50 та для забезпечення виконання своїх зобов’язань перед установниками 
управління майном відповідно до Правил ФФБ і укладеного договору, постійно 
підтримує в процесі здійснення своєї діяльності розмір оперативного резерву не 
менший, ніж 5%

Станом на 31.12.2017р. коефіцієнти відповідають встановленим значенням:
1. коефіцієнт платоспроможності – 0,57;
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності – 3,6;
3. співвідношення залучених коштів до власного капіталу – 4;
4. оперативний резерв – 5%.

Станом на 31.12.2017р. відкрито три  фонди фінансування будівництва (ФФБ) 
виду А:

№ 
п/п

Найменування 
ФФБ виду А

Дата 
створення 

ФФБ виду А

№ , дата 
договору 

укладений з 
забудовником

Найменування 
забудовника

1 „Маршал” 20.12.2006р. № 01 від 
20.12.2006р.

ТДВ 
„Чорноморгідробуд”

2 „Бочарова” 05.09.2007р. № 04 від 
01.11.2012р.

ДСД між УКБ 
ОМР, ТОВ БК 

«Чорномор’є Плюс» 
та  КП „Капітальне 
будівництво міста 

Одеси”

3 «Котовського 
55-А» 16.06.2016р. №  11 від 

18.05.2016р.

Договір про 
спільну діяльність 
від 11.02.2016р. 

№ 94/ДСД-
уповноважена 

особа ТОВ «ХАЙ-
ТЕК-БУД»

АКТИВ
Необоротні активи
Незавершене будівництво станом на 31.12.2017р. складає 60 507 тис. грн. 

(кошти перераховані Забудовнику для спорудження об’єктів будівництва):
1. ФФБ «Маршал»   -  1 058 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    - 49 309  тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  10 140 тис. грн.

Оборотні активи
Грошові кошти станом на 31.12.2017р. – 3 740 тис. грн.
1. ФФБ «Маршал»   -  56 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    -  3 150 тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  534 тис. грн.
ПАСИВ
Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування станом на 31.12.2017р.  складає 64 247тис. грн. (залучено 
коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва):

1. ФФБ «Маршал»   -  1 114 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    - 52 459  тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  10 674 тис. грн.

Генеральний директор                                                          Касьяненко Р.В.
Головний бухгалтер                                                              Євтодій Т.А. 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат: Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»;   Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» (код ЄДРПОУ 
33569524, місцезнаходження 65044, м. Одеса , вул. Пироговська, буд. 3-А), що 
складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року 
та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 
рік, рух грошових коштів та власний капітал за  рік, що закінчився зазначеною 
датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа 
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» на 
31.12.2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв 

забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам». У зв`язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з 
цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих 
резервів та забезпечень.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних 
грошових коштів у касі, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. 
Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй 
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили 
інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і 
ніякі інші альтернативні аудиторські процедури не можуть бути використані замість 
інвентаризації, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно 
залишків по касі у сумі 97 тис. грн.   У зв’язку з цим, ми висловлюємо модифіковану 
думку із застереженням відповідно до вимог МСА 705 (переглянутий).

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) рік видання 2015, 
затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
палати України № 344 від 04.05.2017 року, зокрема до  МСА № 700 (переглянутий) 
«Формулювання думки та складання  звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 
«Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора»,   
МСА № 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»,  
№ 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 
у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні 
показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 560 «Подальші події», 
МСА 579 (переглянутий) «Безперевність діяльності» та Методичних рекомендацій 
щодо 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  
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг від 01.02.2018 року № 142. Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за  аудит 
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії 
згідно з  Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 
етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними 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 
нашої думки із застереженням.

Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається з інформації стосовно  річних звітних даних, які містяться 
у звіті «Інформація фінансової компанії», але не містить фінансової звітності та 
нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення 
з іншою інформацією та при цьому розгляд, 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. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що 
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ключові питання аудиту
Ми визначили, що відсутні  ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити 

в нашому звіті. 

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 Компанії 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, окрім випадків, коли управлінський персонал 
або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому.

  Звітність фінансових установ№5/201819



ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування Компанії.

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

в 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, 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 користувачів, 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.  Крім 
того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та 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, 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;

- 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 невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Компанії 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. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити 
Компанію 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 лежать в основі 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, 
виявлені під час аудиту, 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 застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Повідомлення фінансовою установою Нацкомфіипослуг про всі зміни даних, 

зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, 
протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової 
звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

31.05.2017 року  компанією були подані дані  стосовно зміни керівника ТОВ ФК 
«ТАЛІНОФФ».

Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно 
до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначену 
частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб- сайті (веб-
сторінці) та забезпечення її актуальність.

Компанія надає інформацію клієнту (споживачу) відповідно до статті 12 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 
послуг».

Розміщується інформація, визначена частиною першою статті 12 зазначеного 
закону, на власній веб-сторінці та забезпечується її актуальність.

веб-сторінка www.talinoff.com.ua

 Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частин четвертої, 
п’ятої етапі 12 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на 
власному веб-сайті (веб-сторінці).

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» розкриває наступну інформації на  веб-сторінці:
1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової 

установи;
2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють 

контроль за фінансовою установою);
4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової 

установи;
5) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
6) річну фінансову звітність;
7) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до закону.
ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» забезпечує доступність інформації, розміщеної на власній 

веб-сторінці не менше ніж за останні три роки.

 Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових 
послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня 
після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг 
на власній веб-сторінці 

 Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону про фінансові послуги 
щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» дотримується статті 10 Закону про фінансові послуги 
щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою 
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил 
і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Приміщення відповідають доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд (сертифікат експерта серія АЕ № 003755 
від 03.07.2015 року). 

Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності 
приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 
місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Розміщенно інформацію про умови доступності приміщення для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для 
візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

 Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно 
до вимог, установлених розділом XVII Положення № 41.

Відокремлені підрозділи відсутні

 Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів 
та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових 
коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання 
законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 
та Постановою НБУ № 210.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» забезпечує зберігання грошових коштів і документів. 
Наявність необхідних засобів безпеки: сейф для зберігання грошових коштів, 
охоронна сигналізація. ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» дотримується законодавства щодо 
готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ 
№ 210.

Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження 
видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, 
розділом 2 Положення № 1515

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» дотримується обмежень щодо суміщення провадження 
видів господарської діяльності.

Розкрити інформацію (опис) у повному обсязі щодо змісту статей балансу, 
питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу

Інформація щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше 
відсотків відповідного розділу балансу на 31.12.2017р.:

Актив
Код 

рядка
Сума 

тис. грн
Питома 
вага %

I. Необоротні активи
 Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 1030 7454 42,7

інші фінансові інвестиції 1035 10008 57,3
Усього за розділом I 1095 17477 100
II. Оборотні активи
Гроші та їх еквіваленти 1165 150 99,3
Готівка 1166 97 Х
Рахунки в банках 1167 53 Х
Усього за розділом II 1195 151 100
Баланс 1300 17628 100

Пасив
Код 

рядка
Сума 

тис. грн
Питома 
вага %

I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 17458 99,3

Усього за розділом I 1495 17587 100
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за: 56,1
товари, роботи, послуги 1615 23 56,1
розрахунками з бюджетом 1620 4 9,8
розрахунками зі страхування 1625 3 7,3
розрахунками з оплати праці 1630 11 26,8
Усього за розділом IІІ 1695 41 100
Баланс 1900 17628 100
Актив

Розшифровка фінансових інвестицій ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» на 31.12.2017г. щодо 
1 розділу  статей балансу «Необоротні активи»:

1.Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції складаються з: корпоративних прав питома 
вага яких складає – 42,7%  та акцій питома вага яких складає – 57,3%

   Найменування Код 
рядка Кількість

Сума
тис. 

Грн.
Корпоративні права

Частка в Статутному капіталі ТОВ «Флайтон» 
- 49,75% 1030 - 995

Частка в Статутному капіталі ТОВ  «ФБС-
Девелопер» - 95,48% 1571

Частка в Статутному капіталі ТОВ  ЮА СПТ 
– 99,675% 1571

Частка в Статутному капіталі ТОВ 
«Дриада-М» - 95,270% 1572

Частка в Статутному капіталі ТОВ 
«Нафтахимтрейд» - 96,41% 1745

Всього (1030) - 7454
Акції
Емітент ПАТ «ЗНВКІФ «Сертеза»
код ЄДРПОУ 37500377 1035 944676 5023
Емітент ПАТ «Торговий Дім ВІАН»
код ЄДРПОУ 38864814 249250 4985
Всього (1035) 1193926 10008
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ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

Розшифровка грошових коштів та їх еквівалентів ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» на 
31.12.2017г. щодо 2 розділу  статей балансу «Оборотні активи»:

1.Гроші та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства складаються з готівки в касі та рахунків у банках. 

Питома вага грошових коштів складає – 99,3%

Найменування показника На 31.12.2017р.
Каса 97
Поточний рахунок у банку 53
Разом 150

Пасив 
Розшифровка зареєстрованого капіталу ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» на 31.12.2017г. 

щодо 1 розділу статей балансу «Власний капітал»:

1. Зареєстрований капітал

Зареєстрований капітал Товариства складає 17458 тис. грн., Статутний капітал 
Товариства сплачений в повному обсязі грошовими коштами.  Питома вага 
складає – 99,3%

Учасник
Розмір внеску 

до статутного 
капіталу, грн.

частка 
статутного 
капіталу, %

ТОВ «ФЛАЙТОН» 1 740 000,00 9,967

ТОВ «Нафтахімтрейд» 1 745 000,00 9,995

ТОВ ЮА СПТ 1 571 000,00 8,999

ТОВ «ФБС-Девелопер» 1 571 000,00 8,999

ТОВ «Дріада-М» 1 571 000,00 8,999

Кіяниця Олександр Миколайович 3 840 500,00 21,999

Погорелова Тетяна Костянтинівна 3 688 100,00 21,125

Конотопський Вячеслав Григорович 503 000,00 2,881

Баранов Дмитро Степанович 503 500,00 2,884

Притула Олена Федорівна 503 500,00 2,884

Луцевич Олександр Володимирович 221 400,00 1,268

Разом 17 458 000,00 100

Розшифровка поточних зобов’язань  ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» на 31.12.2017г. щодо 
3 розділу статей балансу «Поточні зобов’язання і забезпечення»:

2.   Поточні зобов’язання.
 Поточними зобов’язаннями і забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають 

строк погашення не більше ніж 12 місяців.
поточна кредиторська заборгованість включає: 
заборгованість за товари, роботи, послуги, питома вага складає 56,1%; 
зобов’язання перед  бюджетом, питома вага складає 9,8%;
розрахунки зі страхування, питома вага складає 7,3%;
 виплати працівникам, питома вага складає 26,8%.

Поточні зобов’язання і забезпечення На 31.12.2017р.
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги 23
розрахунки з бюджетом 4
розрахунки зі страхування 3
розрахунки з оплати праці 11
Усього за розділом IІІ 41
Управитель ФФБ та/або ФОН включає у договори про надання фінансових 

послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.
ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» включає у договори про надання фінансових послуг 

обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.

Управитель ФФБ та/або ФОН дотримується вимог щодо заборони залучення 
фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення,установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» дотримується вимог щодо заборони залучення 
фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення,установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.

 Управитель ФФБ та/або ФОН забезпечив з використанням спеціалізованого 
програмного забезпечення:

 ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій 
відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та 
виконаних договорів управителя з установниками та карток обліку виконаних 
договорів

Компанія забезпечила ведення належного та своєчасного обліку фінансово-
господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу 
обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками та 
карток обліку виконаних договорів за допомогою програмного забезпечення 1:С 
Підприємство;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів
Компанія чітко розмежує облік власних та залучених коштів, за допомогою 

програмного забезпечення 1:С Підприємство;

 можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя
Компанія забезпечила можливість оперативного відображення кредиту та дебету 

рахунків управителя, за допомогою програмного забезпечення 1:С Підприємство; 

 ведення системи обліку прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва 
щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами Закону № 978-ІУ

Компанія забезпечила ведення системи обліку прав вимог довірителів фонду 
фінансування будівництва щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно 
з вимогами Закону № 978-ІУ, за допомогою програмного забезпечення 1:С 
Підприємство; 

  
ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до ФФБ, 

у розрізі установників управління, а також обліку коштів, спрямованих управителем 
із ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об’єктом 
будівництва, відокремлено від іншого майна управителя та від інших ФФБ 
можливість роздрукування будь-якої інформації із системи обліку на письмову 
вимогу державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірок 
відповідних даних.

Компанія забезпечила ведення обліку надходження і списання коштів, внесених 
довірителями до ФФБ, у розрізі установників управління, а також обліку коштів, 
спрямованих управителем із ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі 
забудовників за кожним об’єктом будівництва, відокремлено від іншого майна 
управителя та від інших ФФБ можливість роздрукування будь-якої інформації 
із системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких 
належить проведення перевірок відповідних даних, за допомогою програмного 
забезпечення 1:С Підприємство.

 
Управитель ФФБ та/або ФОН не здійснює залучення коштів установників 

управління майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів 
ФОН та здійснення інших заходів, передбачених статтею 38 Закону № 978-ІУ.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» не здійснює залучення коштів установників управління 
майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН та 
здійснення інших заходів, передбачених статтею 38 Закону № 978-ІУ.

 Управитель ФФБ та/або ФОН здійснює залучення коштів установників управління 
майном ФФБ виду А та/або ФФБ виду Б на підставі договору про участь у фонді 
фінансування будівництва, який відповідає Типовому договору № 227.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» здійснює залучення коштів установників управління 
майном ФФБ виду А на підставі договору про участь у фонді фінансування 
будівництва, який відповідає Типовому договору № 227.

Управитель ФФБ та/або ФОН здійснює від свого імені та в інтересах установників 
управління майном управління залученими коштами згідно з главою 70 ЦКУ, 
Законом № 978-IV, правилами ФФБ або правилами ФОН та договорами з 
установниками управління. Управитель здійснює управління майном особисто та 
не доручає управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених 
законом.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» здійснює від свого імені та в інтересах установників 
управління майном управління залученими коштами згідно з главою 70 ЦКУ, 
Законом № 978-IV, правилами ФФБ та договорами з установниками управління. 
Управитель здійснює управління майном особисто та не доручає управління 
майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.

Управитель ФФБ та/або ФОН веде облік прав вимог довірителів ФФБ щодо 
кожного утвореного ним фонду окремо та згідно з вимогами статей 11,13 - 16 
Закону № 978-ІУ, а також облік укладених з установниками управління договорів.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» веде облік прав вимог довірителів ФФБ щодо кожного 
утвореного ним фонду окремо та згідно з вимогами статей 11,13 - 16 Закону № 
978-ІУ, а також облік укладених з установниками управління договорів.

 Управитель ФФБ та/або ФОН веде облік коштів, внесених довірителями до 
ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем із ФФБ на фінансування 
будівництва, відокремленого від іншого майна управителя та від інших ФФБ.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» веде облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також 
облік коштів, спрямованих управителем із ФФБ на фінансування будівництва, 
відокремленого від іншого майна управителя та від інших ФФБ.

Управитель ФФБ та/або ФОН обліковує майно, передане установниками 
управління в управління, на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в 
управлінні, управитель ФФБ та/або ФОН веде за об’єктами будівництва та складає 
щодо цього майна окремий баланс.

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» обліковує майно, передане установниками управління 
в управління, на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, 
управитель ФФБ веде за об’єктами будівництва та складає щодо цього майна 
окремий баланс.

Інша допоміжна інформація
Визначення вартості чистих активів.
Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих 

активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане 
оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих 
активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»   складає   17 587 тис. грн. та статутний 
капітал складає 17 458 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний  
капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного 
законодавства.

Стан корпоративного управління 
Система корпоративного управління діє згідно Статуту товариства. Управління 

Товариством здійснюють: Збори Учасників, Дирекція. При необхідності, за 
рішенням зборів учасників, для перевірки господарської діяльності залучається 
аудитор чи аудиторська фірма. 

Товариство проводить Збори Учасників по результатах господарської діяльності 
за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової 
діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші 
питання, які належать до їх компетенції. 

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю внутрішнього 
аудитора. Про призначення внутрішньго аудитора приймають рішення Загальні 
збори учасників. 

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним 
законодавством

шахрайство при аудиті фінансової звітності. 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи 
його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка 
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, 
яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані 
запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання 
які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти 
при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки. 

  Звітність фінансових установ№5/201821



ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

Аудитором  виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням 
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння 
зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структури його власності 
та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової 
політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів 
фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, 
що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Події після дати балансу
Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 

2018 р. до аудиторської перевірки, не відбувалися.
При перевірці узгодження показників різних форм фінансової звітності порушень 

не встановлено.

Аудит активів у бухгалтерському обліку. 
За станом на 31.12.2017 року загальні активи ТОВ  ФК «ТАЛІНОФФ» в порівнянні 

з даними на початок 2017 року зменшились на 0,81 % і відповідно складають 17 628 
тис. грн. зміни відбулися за рахунок зменшення грошових коштів та їх еквівалентів. 

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій 
звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного 
законодавства України.

Аудит зобов’язань і забезпечень.
Станом на 31.12.2017 року загальні зобов’язання Компанії зменшились до 

41 тис. грн., тобто на 78,65 %. Зміни відбулись за рахунок зменшення поточної 
кредиторської  заборгованості. 

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як 
фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
прибутках або збитках. 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2017 року відсутні. 
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в 

фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39. 

Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» 
складає 17587 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 17 458 
тис. грн., резервний капітал – 122 тис. грн.,  нерозподілений прибуток  станом на 
31.12.2017 року складає 7 тис. грн.

Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства 
сплачений  у повному обсязі.

Збільшення власного капіталу відбулося  за рахунок отриманого  прибутку 
поточного року. 

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі 
Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 

Висловлення думки щодо формування та сплати статутного капіталу
Статут ТОВ «ТАЛІНОФФ» затверджено Загальними зборами Засновників, 

протокол № 1 від 31.05.2005 р., і зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської 
міської Ради за № 15561020000008906 від 21.06.2005 р.

Зміни до Статуту ТОВ «ТАЛІНОФФ» затверджено Загальними зборами Учасників 
ТОВ «ТАЛІНОФФ», протокол № 2 від 23.09.2005 р., і зареєстровано Виконавчим 
комітетом Одеської міської Ради за № 15561050001008906 від 28.09.2005 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» (нова редакція)  затверджено 
Загальними зборами Учасників ТОВ «ТАЛІНОФФ», протокол № 3 від 14.11.2005 
р., і зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 
15561050003008906 від 16.11.2005 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 5 від 06.02.2006 р., і зареєстровано 
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 15561050004008906 від 
15.02.2006 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 7 від 04.04.2006 р., і зареєстровано 
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 15561050005008906 від 
12.04.2006 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» (нова редакція)  затверджено 
Загальними зборами Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 8 від 
05.02.2007 р., і зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 
15561050006008906 від 09.02.2007 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 12 від 20.03.2009 р., і зареєстровано 
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 15561050010008906 від 
01.04.2009 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 13 від 03.08.2009 р., і зареєстровано 
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 15561050012008906 від 
12.08.2009 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 17 від 13.12.2010 р., і зареєстровано 
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за № 15561050015008906 від 
15.12.2010 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 22 від 18.03.2014 р., і зареєстровано 
Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції за № 
15561050024008906 від 24.03.2014 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 24 від 28.03.2014 р., і зареєстровано 
Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції за № 
15561050025008906 від 08.04.2014 р. 

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  шляхом викладення його у новій редакції 
затверджено Загальними зборами Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 
28 від 10.04.2014 р., і зареєстровано Реєстраційною службою Одеського міського 
управління юстиції за № 15561050026008906 від 17.04.2014 р.

Зміни до Статуту ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  затверджено Загальними зборами 
Учасників ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», протокол № 42 від 15.12.2015 р., і зареєстровано 
Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції за № 
15561050025008906 від 17.12.2015 р. 

Учасник
Розмір внеску 

до статутного 
капіталу, грн.

частка 
статутного 
капіталу, %

ТОВ «ФЛАЙТОН» 1 740 000,00 9,967
ТОВ «Нафтахімтрейд» 1 740 000,00 9,967
ТОВ ЮА СПТ 1 745 000,00 9,995
ТОВ «ФБС-Девелопер» 1 571 000,00 8,999
ТОВ «Дріада-М» 1 571 000,00 8,999
Кіяниця Олександр Миколайович 1 571 000,00 8,999
Погорелова Тетяна Костянтинівна 3 840 500,00 21,999
Конотопський Вячеслав Григорович 3 688 100,00 21,125
Баранов Дмитро Степанович 503 000,00 2,881
Притула Олена Федорівна 503 500,00 2,884
Луцевич Олександр Володимирович 221 400,00 1,268
Разом 17 458 000,00 100

Сплата статутного капіталу:
Сплата статутного капіталу ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  відбулася грошовими коштами 

у загальній сумі 17 458  тис. грн. наступним чином:
Засновники / 
учасники Реквізити платіжного документа Сума сплати 

грн.

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 14.06.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

3 100,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 14.06.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

3 100,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 15.06.2005 р. 9 300,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 21.09.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

3 100,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 21.09.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

3 100,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 22.09.2005 р. 9 300,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 26.09.2005 р. 187 600,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 28.09.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

57 570,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 28.09.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

57 370,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 29.09.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

50 225,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 29.09.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

50 425,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 30.09.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

32 175,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 30.09.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

32 175,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 03.10.2005 р. Відчуження 
частки Баранову Д.С. згідно протоколу 
№ 8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 

грн.

51 635,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 03.10.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

51 635,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 04.10.2005 р.  
Відчуження частки Баранову Д.С. згідно 
протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у сумі 
503 500,00 грн.

21 495,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 04.10.2005 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

21 495,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 06.10.2005 р. 78 170,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 07.10.2005 р. 75 200,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 11.10.2005 р. 60 000,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 12.10.2005 р. 74 250,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 13.10.2005 р. 36 250,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 14.10.2005 р. 21 200,00
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ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 17.10.2005 р. 30 130,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 07.03.2006 р.  
Відчуження частки Баранову Д.С. згідно 
протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у сумі 
503 500,00 грн.

237 000,00

Погорелова Т.К.
Виписка за особовим рахунком АКБ 

«ФІНБАНК» за 07.03.2006 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн.

235 000,00

Єрмаков Т.М.

Відчуження частки Баранову Д.С. 
згідно протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у 
сумі 503 500,00 грн.  Відчуження частки 
Конотопському В.Г. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 375 300,00 грн.

235 000,00

Погорелова Т.К.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 10.03.2006 р. Відчуження 
частки Притулі О.Ф. згідно протоколу № 
8 від 05.02.2007 р. у сумі 503 500,00 грн  
Відчуження частки Конотопському В.Г. 
згідно протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у 
сумі 127 700,00 грн.

235 000,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 13.03.2006 р.  
Відчуження частки Конотопському В.Г. 
згідно протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у 
сумі 375 300,00 грн.

230 000,00

Погорелова Т.К.

Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 14.03.2006 р. Відчуження 

частки Конотопському В.Г. згідно 
протоколу № 8 від 05.02.2007 р. у сумі 

127 700,00 грн.

230 000,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 15.03.2006 р.  
Відчуження частки Конотопському В.Г. 
згідно протоколу № 8 від 05.02.2007 
р. у сумі 375 300,00 грн.  Відчудження 
частки Кіяниці О.М. згідно протоколу № 
17 від 13.12.2010р. у сумі 3 840 500,00 
грн.

228 000,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 16.03.2006 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

226 000,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
АКБ «ФІНБАНК» за 17.03.2006 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

44 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком АКБ 
«ФІНБАНК» за 17.03.2006 р. 100 000,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 01.04.2009 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

350 000,00 

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 01.04.2009 р. 256 527,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 06.04.2009 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

300 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 06.04.2009 р. 283 800,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 08.04.2009 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

350 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 08.04.2009 р. 218 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 10.04.2009 р. 241 673,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 04.02.2010 р. 
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

315 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 04.02.2010 р. 170 000,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 05.02.2010 р. 484 500,00

ТОВ «ФЛАЙТОН» Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 08.02.2010 р. 484 000,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 09.02.2010 р. 71 635,00

ТОВ «ФЛАЙТОН»

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 09.02.2010 р. 
Відчудження частки Луцевичу О.В. 

згідно протоколу № 42 від 15.12.2015р. 
у сумі 221 400 грн.

411 500,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 11.02.2010 р. 684 965,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 12.02.2010 р. 684 465,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 15.02.2010 р. 683 965,00

1 2 3

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 16.02.2010 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

678 495,00

Погорелова Т.К. Виписка за особовим рахунком ВАТ 
«Ерсте Банк» за 16.02.2010 р. 4 970,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 22.02.2010 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

682 965,00

Єрмаков Т.М.

Виписка за особовим рахунком 
ВАТ «Ерсте Банк» за 24.02.2010 р.  
Відчудження частки Кіяниці О.М. згідно 
протоколу № 17 від 13.12.2010р. у сумі 
3 840 500,00 грн.

623 540,00

ТОВ ЮА СПТ
Виписка за особовим рахунком 

Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 
25.03.2014 р.

1 200 000,00

ТОВ «ФБС-
ДЕВЕЛОПЕР»

Виписка за особовим рахунком 
Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 

25.03.2014 р.
600 000,00

ТОВ «ФБС-
ДЕВЕЛОПЕР»

Виписка за особовим рахунком 
Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 

26.03.2014 р.
600 000,00

ТОВ «ДРІАДА-М»
Виписка за особовим рахунком 

Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 
08.04.2014 р.

1 035 500,00

ТОВ ЮА СПТ
Виписка за особовим рахунком 

Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 
09.04.2014 р.

371 000,00

ТОВ «ФБС-
ДЕВЕЛОПЕР»

Виписка за особовим рахунком 
Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 

09.04.2014 р.
371 000,00

ТОВ «ДРІАДА-М»
Виписка за особовим рахунком 

Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 
09.04.2014 р.

535 500,00

ТОВ 
«НАФТАХИМТРЕЙД»

Виписка за особовим рахунком 
Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі за 

18.04.2014 р.
1 745 000,00

Усього 174580000,00

Таким чином, станом на 31.12.2017 р. зареєстрований та сплачений статутний 
капітал  ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  становить 17 458 тис. грн.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ТАЛІНОФФ» відображених у фінансовій звітності.
 
Чистий прибуток    поточного року складає 7 тис. грн. 
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від 

звичайної діяльності Компанії  ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». 

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, 
відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих 
аудитору, стосовно витрат Компанії за 2017 рік відповідають первинним 
документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові 
результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає 
величину і структуру доходів та витрат Компанії, а також розкриває інформацію 
про них. 

 Розкриття інформації про управителя ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»  та розкриття 
інформації про майно, що знаходиться в управлінні на 31.12.2017 року.  

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» веде бухгалтерський облік згідно чинного законодавства 
і встановлених нормативних вимог: Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»,  Закон України «Про фінансово – кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), «Ліцензійні умови 
провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю», 
«Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що 
обмежують ризики в діяльності фінансових компаній – управителів при здійснені 
діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Майно, передане установниками в управління, обліковується на окремому 
рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, ведеться за об’єктами 
будівництва та складається щодо цього майна окремий баланс. 

ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ» постійно підтримує в процесі здійснення діяльності 
коефіцієнт платоспроможності не менший, ніж 0,08, коефіцієнт абсолютної 
ліквідності не менший, ніж 0,2 (без урахування активів та зобов’язань ФФБ та 
ФОН), співвідношення суми залучених від установників управління майном 
коштів  до власного капіталу не становить більше, ніж 50 та для забезпечення 
виконання своїх зобов’язань перед установниками управління майном відповідно 
до Правил ФФБ і укладеного договору, постійно підтримує в процесі здійснення 
своєї діяльності розмір оперативного резерву не менший, ніж 5%

Станом на 31.12.2017р. коефіцієнти відповідають встановленим значенням:
1. коефіцієнт платоспроможності – 0,57;
2. коефіцієнт абсолютної ліквідності – 3,6;
3. співвідношення залучених коштів до власного капіталу – 4;
4. оперативний резерв – 5%.

Станом на 31.12.2017р. відкрито три  фонди фінансування будівництва (ФФБ) 
виду А:
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ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ»

№ 
п/п

Найменування 
ФФБ виду А

Дата 
створення 

ФФБ виду А

№ , дата 
договору 

укладений з 
забудовником

Найменування 
забудовника

1 „Маршал” 20.12.2006р. № 01 від 
20.12.2006р.

ТДВ 
„Чорноморгідробуд”

2 „Бочарова” 05.09.2007р. № 04 від 
01.11.2012р.

ДСД між УКБ 
ОМР, ТОВ БК 
«Чорномор’є Плюс» 
та  КП „Капітальне 
будівництво міста 
Одеси”

3 «Котовського 
55-А» 16.06.2016р. №  11 від 

18.05.2016р.

Договір про спільну 
діяльність від 
11.02.2016р. № 94/
ДСД-уповноважена 
особа ТОВ «ХАЙ-ТЕК-
БУД»

Необоротні активи
Незавершене будівництво станом на 31.12.2017р. складає 60 507 тис. грн. 

(кошти перераховані Забудовнику для спорудження об’єктів будівництва):
1. ФФБ «Маршал»   -  1 058 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    - 49 309  тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  10 140 тис. грн.
Оборотні активи
Грошові кошти станом на 31.12.2017р. – 3 740 тис. грн.
1. ФФБ «Маршал»   -  56 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    -  3 150 тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  534 тис. грн.
ПАСИВ
Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансування станом на 31.12.2017р.  складає 64 247тис. грн. (залучено 

коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва):
1. ФФБ «Маршал»   -  1 114 тис. грн.
2. ФФБ «Бочарова»    - 52 459  тис. грн.
3. ФФБ «Котовського 55-А»  -  10 674 тис. грн.

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
внесення в реєстр аудиторських фірм 
та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати 
України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1 
Свідоцтво Нацкомфінпослуг про 
включення  до реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ № 0089 від 
26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості № 0677, рішення 
АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 
31.12.2022 року

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна 
Сертифікат аудитора серія А 
№ 006098, виданий рішенням 
Аудиторської палати України № 162/4 
від 13.04.2006р., терміном дії до 
13.04.2021р.

Контактний телефон (0482) 32-46-98, 32-46-99
ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  КОМПАНІЮ

Повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТАЛІНОФФ»

Ідентифікаційний код 33569524
Місцезнаходження 65044, м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 3-А
Дата державної реєстрації 21 червня 2005 року № 1 556 105 0003 008906

Свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи 

Серія ФК № 77, видане Державною Комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України 
24.01.2006 р. за № 5282, реєстраційний номер – 
13101701, код фінансової установи – 13 

Ліцензії та дозволи 
Серія АЕ № 199744; вид діяльності: діяльність із 

залучення коштів установників управління майном 
для фінансування об’єктів будівництва та/або 
здійснення операцій з нерухомістю.

видана  Національною  
Комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг 
України, рішення від 
03.06.2014 р. № 1682;

строк дії – з 03.06.2014 р. 
по 03.06.2019 р.

Основний вид діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

Статутний капітал, грн. 17 458 000,00 грн.
Середньооблікова 

чисельність працівників 5 працівників 

Наявність відокремлених 
підрозділів (філій та 
відділень)

Відсутні 

Перелік засновників 
(учасників) юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАЙТОН" Код ЄДРПОУ 
засновника: 32146158

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 
місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1740000.00

Перелік засновників 
(учасників) юридичної особи

ПОГОРЕЛОВА ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА
Адреса засновника: 65029, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК 
УШИНСЬКОГО, будинок 10, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
3688100.00

КОНОТОПСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: 65078, Одеська обл., місто 

Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, 
будинок 38, квартира 108

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
503000.00

БАРАНОВ ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ
Адреса засновника: 65031, Одеська обл., місто 

Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ СЕЛИЩНА, 
будинок 3, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
503500.00

ПРИТУЛА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА
Адреса засновника: 65113, Одеська обл., 

місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ 
ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 152, корпус 
3, квартира 140

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
503500.00

КІЯНИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: 65121, Одеська обл., місто 

Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА 
ЖУКОВА, будинок 18, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
3840500.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФБС-ДЕВЕЛОПЕР»

Код ЄДРПОУ засновника: 36849553
Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1571000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО 
«СУЧАСНІ ПРАВОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Код ЄДРПОУ засновника: 36232580
Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1571000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРІАДА-М»

Код ЄДРПОУ засновника: 36794740
Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1571000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТАХИМТРЕЙД»

Код ЄДРПОУ засновника: 35179453
Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1745000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТАХИМТРЕЙД»

Код ЄДРПОУ засновника: 35179453
Адреса засновника: 65044, Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВСЬКА, будинок 3-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1745000.00

ЛУЦЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 65055, Одеська обл., 

місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 
ПРОЦЕНКА, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
221400.00

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди  №  89 від 25 січня 2018 року.
Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»  
проведено за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. 

Дата початку та дата закінчення аудиту: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» заключило угоду 
про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 06 березня 
2018 року по 16 березня 2018 року.

Партнером завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звіт 
незалежного аудитора, є     ___________________                  Сергій Тимофєєнко  
(сертифікат аудитора серії А №2360)  

 Директор                             ___________________                       Ольга Пархоменко 
                                                                                                                                                                

(сертифікат аудитора серії А №006098)  
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 
16 березня 2018 року

  Звітність фінансових установ№5/201824


