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ФІНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА “РАРИ ТЕ Т + "

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма “Рарітет ”
Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності № 000345 за рішенням АПУ 
№158 від 26.01.2006р.

Україна, 01025, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 15 
тел./факс: 272-3443, 272-4357, 272-3594. 

р/р № 26000301260175 в Подільському відділенні Промінвестбанку м. Києва, 
МФО 322197, код ЄДРПОУ 24091591.

25 березня 2011 року

До Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України, керівних, виконавчих 
органів та засновників товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українська платіжна система»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної аудиторської фірми 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Рарітет»

про достовірність фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ”

НА 31 ГРУДНЯ 2010 РОКУ



1. Основні відомості про
Повна назва

Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
Телефон
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів 
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ

аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Рарітет".
24091591
м. Київ, вул. Велика Житомирська. 15 
8(044) 272-34-43
Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності 
№000345 видане за рішенням Аудиторської 
палати України №224/3 від 23.12.2010 р. 
/чинне до 23 грудня 2015 року/
Свідоцтво серії АБ №000202, що видане за 
рішенням ДКЦПФР №553 від 15.03.2007 р. 
Строк дії свідоцтва з 25.01.2011 року до 
23.12.2015 року.

Свідоцтво серії А №001330 згідно 
розпорядження Держфінпослуг ВІД  

22.03.2007 року №6990, що надано аудитору 
Барабашу Олександру Владиславовичу

2. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку
Аудиторська перевірка фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю 

‘"Українська платіжна система”(далі за текстом -  Товариство) станом на 31 грудня 2010 року
проведена безпосередньо в товаристві, про що за наслідками перевірки надано висновок 25 
березня 2011 року.

З^Основні відомості про товариство
Найменування
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська платіжна система»

Ідентифікаційний код 35780941
Організаційно-правова форма суб’єкта 
перевірки

Товариство з обмеженою відповідальністю

Правовий статус суб’єкта Юридична особа

Дата первинної реєстрації та свідоцтво 
про державну реєстрацію

Зареєстроване 13.03.2008 p., свідоцтво серії 
А01 № 096375

Дата та номер останньої реєстраційної 
дії

13.03.2008 р. №10711020000024321

Місце проведення реєстраційної дії Подільська районна у м. Києві державна 
адміністрація

Адреса місцезнаходження Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82- 
А,корп.Б

Телефон (044) 206-85-70

Розрахунковий рахунок 2650386279001
ҐМФО 319002
Назва банку АБ “Київська Русь”, м. Київ



Види діяльності за КВЕД 65.12.0 Інше грошове посередництво:
65.23.0 Інше фінансове посередництво:
65.22.0 Надання кредитів;
67.12.0. Біржові операції з фондовими 
цінностями;
67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері 
фінансового посередництва.______

ТОВ «Українська платіжна система» зареєстровано як фінансову установу 
відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 17.04.2008 року номер рішення -  524. Реєстраційний номер 13102183. Серія та 
номер свідоцтва: ФК №201. Товариство має код фінансової установи: 13.

У відповідності із Додатком до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська платіжна система» має право 
здійснювати такі види фінансових послуг без отримання ліцензій та дозволів відповідно 
до законодавства:
- обслуговування платіжних карток;
- кліринг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Слід відзначити, що рішенням від 16.07.2009 року №2 внутрішньодержавній
небанківській платіжній системі «Фінансовий світ», платіжною організацією якої є ТОВ
«Українська платіжна система», НБУ надано дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної з
переказом коштів, відповідно до правил цієї системи, погоджених загальними зборами
учасників ТОВ «Українська платіжна система» (протокольне рішення від 01.06.2009 року 
№ 11).

4. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно договору №13 від 21 березня 2011 року незалежна аудиторська фірма ТОВ 

«Аудиторська фірма «Рарітет» провела аудиторську перевірку фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська платіжна система» за 2010 рік. 

Початок перевірки -  21 березня 2011 року.
Закінчення перевірки -  25 березня 2011 року.
Дата надання висновку — 25 березня 2011 року.
Мета перевірки — підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному

законодавству інформації про фінансову установу, статей та показників бухгалтерської
звітності товариства станом на 31.12.2010 року, що була складена у відповідності до діючих
у звітному періоді нормативів, аналіз фінансового стану за даними звітності.

Розмір суттєвості із Замовником не обумовлювався, тому визначався по
відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора.

Для проведення перевірки керівництвом Товариства було надано наступні звітні 
документи:

- Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2010 року;
- Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2010 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2010 рік;
- Звіт про власний капітал (форма №4) за 2010 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2010 рік.

5. Масштаб та підстави для проведення аудиту
Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем 

впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок. Перевірка включає 
вивчення (шляхом тестування) доказів, що характеризують систему обліку та 
внутрішнього контролю, підтверджують показники у фінансовій звітності Товариства.



Перевірці підлягали: установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та 
присвоєння статистичних кодів, реєстраційні свідоцтва Товариства, фінансова звітність 
станом на 31.12.2010 року, Головна книга, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Достовірність та повнота бухгалтерського балансу і фінансової звітності 
товариства встановлювалася шляхом перевірки наявності, а одночасно відсутності 
суттєвих розбіжностей між даними первинних документів, аналітичного обліку та 
статтями балансу і показниками фінансової звітності.

При обстеженні бухгалтерських операцій використовувались методи 
документального контролю: розрахунково-аналітичний, нормативний та метод перевірки 
документів - формальний, арифметичний та по суті.

Перевірка проводилась з використанням тестів та інформації, яка підтверджує 
цифровий матеріал, покладений в основу звітності.

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних нормативів аудиту, а також 
характеру робіт можлива ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві 
невідповідності можуть бути невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності. 

Шдповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне

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

По заяві керівництва товариства всі фінансові та майнові операції за 2010 рік 
відображено в бухгалтерському обліку і звітності та від аудитора не приховано ніяких 
документів, які мають відношення до предмету аудиту.

Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді що 
перевіряється, були:

Генеральний директор Стржалківська Валентина Михайлівна: з 03.03.2008 року 
по теперішній час. (Затверджено на посаду згідно протоколу загальних зборів 
учасників товариства №1 від 03.03.2008 р.)

- Бухгалтер, відповідальний за бухгалтерський та фінансовий облік, Шурхал
Лариса Миколаївна: з 13.03.2008 року по 30.04.2010 року. (Прийняття: Наказ №2- 
ОС від 13.03.2008 року, звільнення: Наказ №3-ОС від 30.04.2010 року);
Бухгалтер, відповідальний за бухгалтерський та фінансовий облік, Добровольська 
Ірина Олександрівна: з 05.05.2010 року по теперішній час. (Прийняття: Наказ N°5- 
ОС від 5.05.2010 року).

Аудиторська перевірка проводилась з відома генерального директора 
Стржалківської В.М. та у присутності бухгалтера Добровольської І.О.

Перевірка проводилась у відповідності з вимогами Господарського Кодексу 
України, Закону України “Про внесення змін до Закону про Аудиторську діяльність” від 
14.09.2006р. № 140-V; Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІУ “Про бухгалтерський 
оолі к та фінансову звітність в Україні”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 
Закону України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.2006р. №3480-IV; Закону 
України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996р 
№448/96-ВР; Закону України від 15.03.2001 року № 2299 - III "Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди”) керуючись вимогами Положення 
про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які 
здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 04.10.2005р. №520; Рішення ДКЦП «Про затвердження



Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку» від 19.12.2006р. №1528; Закону України "Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ: 
«Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерської діяльності, 
дилерської діяльності, андеррайтингу, управлінням цінними паперами», затверджених 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006р. за № 1440; 
Міжнародних Стандартів аудиту, зокрема MCA 700 “Висновок незалежного аудитора 
щодо повного пакета фінансових звітів загального призначення", MCA 701 “Модифікація 
висновку незалежного аудитора”, MCA 720 “Інша інформація в документах, що містять 
перевірені фінансові звіти”, що прийняті в якості Національних нормативів аудиту 
рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок 
застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів».

Ці стандарти вимагають від нас, щоб планування та проведення аудиту було 
спрямоване на одержання достатніх підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності 
суттєвих викривлень.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.

Ми не були присутніми при інвентаризації наявних активів та зобов’язань, яка 
проводилась перед складанням фінансової звітності за 2010 рік, бо дата її проведення 
передувала даті проведення аудиту. Ми не отримали підтвердження заборгованостей через 
акти звірок з контрагентами товариства. Під час проведення аудиторської перевірки ми не 
мали можливості виконати альтернативні процедури для підтвердження інформації про 
фактичну наявність активів та їх оцінку. Це було наслідком обмеження Товариством 
обсягу нашої роботи.

6. Опис обраної облікової політики товариства 
Відповідно до п.5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні від 16.07.1999 року №996-XIV Товариство обрало журнально-ордерну 
форму бухгалтерського обліку. ТОВ “Українська платіжна система” використовує реєстри 
журнально-ордерної форми обліку згідно з прийнятим Планом рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджений наказом 
Мінфіну від 30.11.1999 року № 291 та Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, пристосованим до особливостей господарських операцій у фінансовій галузі, з 
використанням комп’ютерної програми 1C Бухгалтерія.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів 
здійснюється з дотриманням таких принципів:

- автономності;
- періодичності;
- відповідності доходів та витрат;
- повного висвітлення даних;
- послідовності обраної облікової політики та оцінок.

В наказі про облікову політику №1 від 05.01.2010 року розкрита сукупність 
принципів, методів і процедур, які повинні використовуватися підприємством для 
складання та подання фінансової звітності, незмінність облікової політики протягом 2010 
року.

7. Висловлення думки аудитора стосовно розкриття інформації за 
видами активів станом на 31.12.2010 року відповідно до встановлених нормативів, 
зокрема Національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку

Наказом від 20.12.2010 року №13 «Про проведення інвентаризації” Товариство 
перед складанням фінансової звітності за 2010 рік затвердило склад інвентаризаційної 
комісії та зобов’язало її провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 
активів, грошових коштів та розрахунків станом на 31.12.2010 року відповідно до вимог



“Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно- 
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженої 
наказом Мінфіну України від 11.08.94 №69. Надлишків та нестач по результатам 
інвентаризації не встановлено.

Станом на 31.12.2010 року статті бухгалтерського балансу, в цілому, 
відповідають залишкам рахунків бухгалтерського обліку.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється 
відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що затверджений 
наказом МФУ від 31.03.1999 року №87.

7.1. Необоротні активи
Облік нематеріальних активів ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 8, 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року № 242.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010 року становить 

207 тис.грн., накопичена амортизація -  20 тис.грн., залишкова вартість -  187 тис.грн.
Вибірковою перевіркою відображення в бухгалтерському обліку надходження, 

вибуття та іншого руху нематеріальних активів встановлено надходження нематеріальних 
активів за 2010 рік в сумі 199 тис.грн. Ці операції відображені в обліку відповідно до 
вимог П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

Переоцінка нематеріальних активів на дату балансу не проводилася.

Облік основних засобів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 року № 92.

Визначення основних засобів згідно до П(С)БО 7 відбувається відповідно 
критеріям визнання та визначення основних засобів.

Зараховуються на баланс Товариства основні засоби за первісною вартістю.
Облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів за 

фактичними витратами на їх придбання та установку.
Облік надходження та вибуття основних засобів відбувається без порушень 

чинного законодавства.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2010 року складає 20 

тис.грн., знос -  9 тис.грн., залишкова вартість -  11 тис.грн.
В періоді, що перевіряється, переоцінка об’єктів основних засобів не 

проводилась. Протягом 2010 року надходження основних засобів склало 13 тис.грн.
Станом на 31.12.2010 року, за заявою керівництва балансова вартість основних 

засобів суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості. Відповідність аналітичного 
та синтетичного обліку основних засобів в Товаристві забезпечується.

Станом на 30.12.2010 року як незавершене виробництво на балансі товариства 
обліковуються витрати на придбані, але не введені нематеріальні активи на суму 67 
тис.грн.

Згідно балансу станом на 31.12.2010 року вартість необоротних активів складає 
265 тис.грн. Всі об’єкти, що обліковуються у їх складі відповідають критеріям визнання 
активів.

7.2. Оборотні активи
Облік виробничих запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально- 

відповідальних особах у відповідності з діючим порядком обліку. Облік, визнання та 
первісна оцінка запасів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 9 “Запаси” 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246.

За даними балансу на звітну дату по розділу II вартість запасів дорівнює нулю.
Вартість векселів одержаних станом на 31.12.2010 року становила 1802 тис.грн.



Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 
дебіторську заборгованість та її розкриття у балансі здійснено згідно П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
08.10.1999 року № 237.

Станом на 31.12.2010 року дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом становить 6 тис.грн

Вартість іншої поточної дебіторської заборгованості в 2010 році складає 700
тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість за даними балансу на 31.12.2010 року 
визначена до погашення у термін до 12 місяців.

Відображені в II розділі активу балансу залишки грошових коштів в 
національній валюті в сумі 201 тис.грн. підтверджуються даними первинного 
бухгалтерського обліку, тобто виписками банку.

Згідно балансу вартість оборотних активів станом на 31.12.2010 року складає 
2709 тис.грн. Всі об’єкти, що обліковуються у їх складі відповідають критеріям визнання 
активів.

Витрати майбутніх періодів, що є витратами на страхування, станом на 
31.12.2010 року складали 35 тис.грн.

Загальні активи балансу на 31.12.2010 року визначені сумі 3009 тис.грн. 
Нажаль, під час проведення аудиторської перевірки ми не мали можливості виконати 
альтернативні процедури для підтвердження інформації про фактичну наявність активів та 
їх оцінку.

8. Висловлення думки аудитора стосовно розкриття інформації про 
власний капітал товариства станом на 31.12.2010 року

8.1. Статутний капітал товариства
Згідно установчих документів Статутний капітал товариства на звітну дату складає 

З 000 000,00 (три мільйони ) гривень 00 копійок.
Засновниками Товариства є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» 
(ідентифікаційний код - 35442539, знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. 
Межигірська, 82-А,корп.Б) з часткою у Статутному капіталі у розмірі 2 940 000,00 
(два мільйони дев’ятсот сорок тисяч) гривень 00 копійок, що складає 98 відсотків 
Статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «131 Софт» (ідентифікаційний код - 
34817577, знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А,корп.Б) з 
часткою у Статутному капіталі у розмірі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 
копійок, що складає 2 відсотки Статутного капіталу;

Внесками Засновників до Статутний капіталу ТОВ “Українська платіжна система” 
можуть бути виключно грошові кошти на загальну суму 3 000 000,00 (три мільйони) 
гривень 00 копійок.

На підставі протоколу загальних зборів учасників товариства №1 від 03.03.2008 року 
учасниками товариства фактично внесені грошові кошти на поточний рахунок 
№265080100750, що відкрито у ВАТ КБ «Іпобанк» (МФО 380270) на загальну суму 
1 060 000,00 (один мільйон шістдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно наданих документів, грошові кошти надійшли на рахунок товариства таким 
чином:
1. внесок ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» - 1 000 000,00 (один мільйон) 

грн. 00 коп., що складає 88 % від заявленої частки надійшов за
- п/д №108 від 12.03.2008 року на суму 600 000,00 грн.; 

п/д №177 від 03.04.2008 року на суму 400 000,00 грн.



2. внесок ТОВ «131 Софт» - 60 000,00 грн., що складає 100% від заявленої частки
надійшов за п/д №83 від 12.03.2008 року;

На підставі протоколу загальних зборів учасників товариства №8 від 09.04.2009 рок\ 
учасниками товариства фактично внесені грошові кошти на поточний рахунок 
№265080100750, що відкрито у ВАТ КБ «Іпобанк» (МФО 380270) на загальну суму 
1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно наданих документів, грошові кошти надійшли на рахунок товариства таким 
чином:

- внесок ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» - 1 800 000,00 (один мільйон 
вісімсот тисяч) грн. 00 коп. п/д №108 від 13.04.2009 р.

Статутний капітал Товариства на дату перевірки сплачений в обсязі 100 відсотків від 
заявленого.

Таким чином, порядок фактичного внесення статутного капіталу повністю відповідям 
порядку формування статутного капіталу, передбаченого Статутом Товариства. Розмір 
вкладів фактично внесених в статутний капітал товариства відповідає загальному розміру 
статутного капіталу та відображена на рахунку статутного капіталу в обліку Товариства 
достовірно.

Статутний капітал сформований у відповідності з Законом України “Про 
господарські товариства” від 19.09.91 р.№1576-ХІІ із змінами та доповненнями. 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська платіжна система” функціонує 
на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та 
засновницькими документами.

8.2. Власний капітал товариства
Власний капітал Товариства відображається в бухгалтерському обліку одночасно 

з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до зміни власного капіталу.
За даними балансу власний капітал Товариства станом на 31.12.2010 року 

становить 3008 тис.грн., у тому числі: 3000 тис.грн. -  статутний капітал, 8 тис.грн. -  
нерозподілений прибуток.

Ці суми співставні в балансі та бухгалтерських реєстрах. Склад, структура і 
використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів та 
діючим положення бухгалтерського обліку.

З метою реалізації положень п. 4 статті 144 Цивільного кодексу України, 
‘‘Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю”, при обчисленні вартості 
чистих активів аудитором застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485.

Станом на 31.12.2010 року вартість чистих активів становить 3008 тис.грн., що 
на 8 тис.грн. перевищує вартість статутного капіталу і повністю відповідає вимогам п. 4 
статті 144 Цивільного кодексу України.

9. Висловлення думки аудитора стосовно розкриття інформації про 
зобов язання

Відображені в розділі IV пасиву балансу станом на 31.12.2010 р. поточні 
зобов'язання відповідають критеріям визнання зобов’язань відповідно до вимог П(С)БО 
11 "Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 
року № 20.

Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2010 року складаються 
виключно з поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, що визначені в сумі 1 
тис.грн.



Аудит правильності розрахунків та сплати податкових платежів не 
проводився.

Загальні пасиви балансу станом на 31.12.2010 року в сумі 3009 тис.грн. 
дорівнюють активам.

10. Розкриття інформації про фінансові результати за 2010 рік
Визнання, класифікацію та оцінку доходу Товариство здійснює відповідно до 

вимог П(С)БО 15 “Доходи”.
Дохід визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена.

За звітний період доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) склав 
369 тис.грн., чистий доход (виручка) становив 335 тис.грн., інші фінансові доходи склали 
З тис.грн.

Визнання витрат Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 16 
“Витрати”.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Товариства за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені.

За звітний період Товариство здійснило адміністративні витрати в сумі 327 
тис.грн., інші операційні витрати становили 1 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток у звітності за 2010 рік відображено у відповідності 
до П(С)БО 17 “Податок на прибуток” в сумі 4 тис.грн.

За даними обліку, що відображено у звіті про фінансові результати за 2010 рік, 
протягом звітного періоду товариство отримало чистий прибуток у розмірі 6 тис.грн. 
Методика визначення кінцевого результату діяльності, в цілому, відповідає вимогам 
П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

Залишок коштів на початок звітного року в сумі 116 тис.грн. та на кінець 
звітного року в сумі 201 тис.грн., що відображено у «Звіті про рух грошових коштів за 
2010 рік» дорівнює відповідним показникам в балансі товариства.

11. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку і звітності в Україні

Фінансова звітність за 2010 рік складена у відповідності до вимог чинних 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо фінансової звітності.

Дані, що наведено у фінансовій звітності Товариства за 2010 рік, в цілому, 
відповідають даним бухгалтерського обліку. Перевірка співставності показників окремих 
форм звітності один до одного проведена аудитором у відповідності до Методичних 
рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, що затверджено 
Наказом Міністерства Фінансів України від 22.12.2008 року № 1524 з урахуванням Змін 
до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, 
що затверджено наказами Міністерства фінансів України від 29.12.2009 р. № 1572 та від 
12.01.2011 р.№ 10.

Розбіжностей між показниками звітності не виявлено.
На основі вищенаведеного констатуємо, що показники фінансового звіту 

ТОВ «Українська платіжна система» станом на 31.12.2010 року, в цілому, 
відповідають даним бухгалтерського обліку та співставні між собою. Фінансовий 
звіт, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про 
Товариство, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського 
обліку та звітності в Україні.



Лнсі-іі} показників фінансового стану товариства
Фінансовий стан та платоспроможність Товариства характеризуються показниками що 
надані v таблиці • ’

12.3.1

12.3.2

Коеф. платоспроможн 
ості (автономії)

12.3.3

12.3.4

Коеф .фінансування

Коеф.забезпеч.власно 
боротними засобами
Коеф .маневреності

ф.і р.380/ ф.І р.640

ф. 1 (р.430+480+620+630)/ 
ф.І р.380
ф.І (р.260-р.620)/ 
ф.І р.620

ф.І (р.260-р.620)/ 
ф.І р.380

>0,5

<1,зменш.

>0,1

>0,збільш.

1,00

0,0003

2816,00

0,94

№ з/п 

12.1. А

Показник 

наліз майнового ртяну і

Формула розрахунку
Норм.
значення

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

12.1.1 Коеф.зносу основних 
засобів

іідприємства.
ф.І р.032/ф.1 р.ОЗІ Зменш. 0,57 0,45

12.2. А]наліз ліквідності підприємства.
12.2.1 Коеф.покриття 

(загальної ліквідності)
ф.І р.260/ф.І р.620 >1 2817,00 2709,00

12.2.2 Коеф. швидкої 
(поточної) ліквідності

ф. І (р.260-Х(р. 100-140)) 
/ф.І р.620

0,6-0,8 2811,00 2709,00
12.2.3 Коеф.абсолютної

(строкової)
ліквідності

ф.1(р.220+230+240) 
/ф.І р.620

>0,2-0,25 116,00 201,00

12.2.4 Чистий
обор.капітал(тис.грн)

ф.1(р.260-р.620) >0, збільш. 2816,00 2708,00

1,00

0,0003

2708,00

0,90
12.4. А
12.4.1

наліз рентабельності пі
Коеф.рентабельн.
активів

цприємства.
ф.2 р.220 або р.225/ 
ф.І
р.280(гр.З)+р.280(гр.4))/2

>0,збільш 0,02 0,002

! 12.4.2 Коеф.рентабельн. 
власного капіталу

ф.2 р.220 або р.225/ 
ф.І
р.380(гр,3)+р.380(гр.4))/2

>0,збільш 0,02 0,002

І 12.4.3 Коеф .рентабельн. 
діяльності

ф.2 р.220 або р.225/ 
ф.2 р.035

>0,збільш 0,37 0,02

! 12.4.4 Коеф .рентабельн. 
продукції

ф.2(р. 1 ООабо р. 105) 
+р.090-р.060 
/ ф.2(р.040+070+080')

>0,збільш 0,47

.

0,02

12.1. Аналізуючи майновий стан товариства за 2010 рік, слід відзначити, що коефіцієнт 
зносу основних засобів на 31.12.2010 року дорівнює 0,45. Слід відзначити зменшення 
ксv-фіцієнту зносу основних засобів протягом року, яке в абсолютному вимірі складає 0 12 

раховуючи, що хорошим показником в практиці аналізу вважається значення у межах’ до 
0 зносу, вважаємо, що ступінь зносу основних засобів в Товаристві досить велика
°ЄЗуМ0ВН0’ неможна вважати позитивною тенденцією при аналізі майнового стану 

товариства. у

12.2. Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства
сплачувати свої поточні зобов’язання.

12.2.1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів 
шдприємства для погашення його поточних зобов’язань. Значення цього показника протягом 

юцу зменшилися із значення 2817,00 на початку року до 2709,00 -  наприкінці звітного



періоду. Коефіцієнт загальної ліквідності дозволяє встановити у скільки разів поточні активи 
покривають поточні зобов’язання. Враховуючи, що світова обліково-аналітична практика 
визначає нормативне значення цього показника в межах від 1,0 до 2,0, констатуємо, шо 
загальна ліквідність підприємства знаходиться на дуже завищеному рівні. Доречи, 
забезпечення завищеного рівня ліквідності може призвести до зменшення ефективності 
використання оборотного капіталу підприємства. Таким чином, рекомендуємо товариству 
вживати заходи щодо утримання співвідношення такого рівня оборотних активів та 
поточних зобов’язань при якому значення коефіцієнта покриття не перевищувало б 
нормативних значень.

12.2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує, наскільки короткострокові 
зобов’язання можуть бути погашені за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових 
коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості).

Слід відзначити незначне зменшення значення цього показника на 31.12.2010 року ( на 
102,00) та значне перевищення ним нормативного рівня 0,6-0,8.

12.2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства 
може бути сплачена негайно. Протягом періоду, що перевіряється, значення показника 
суттєво зменшилося -  на 85,00. Значення показника на кінець звітного періоду склали
201.00. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається теоретично достатнім, якщо 
воно перевищує 0,2-0,25. Тобто, якщо підприємство на даний момент може на 20-25% 
погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною. Для ТОВ 
«Українська платіжна система» значення цього показника значно перевищує прийняті 
нормативи.

12.2.4. Як позитивну тенденцію можна розцінити й дуже високе абсолютне значення в 
порівнянні з нормативом показника чистого оборотного капіталу на 31.12.2010 року - 2708 
тис.грн. Протягом звітного року абсолютні показники зменшилися на 108 тис.грн.

12.3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує 
структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та 
незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.

12.3.1. Коефіцієнт платоспроможності (або автономії) показує питому вагу власного 
капіталу в загальній сумі ресурсів підприємства, авансованих у його діяльність.

Слід зазначити, що значення цього показника протягом періоду, що перевіряється 
лишалося незмінним - 1,00. Воно не виходило за межі критичності, оскільки рекомендована 
межа більше 0,5.

Це, безумовно, є позитивною тенденцією при аналізі фінансової стійкості товариства та 
свідчить про значну питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в 
діяльність підприємства.

12.3.2. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність 
підприємства від залучених засобів. Він розраховується як співвідношення залучених та 
власних засобів.

Значення показника на початок звітного періоду визначалися як 0,0003. На 31.12.2010 
року значення не змінилось та складало 0,0003. Нормативне значення коефіцієнта, менш ніж 
одиниця, цілком дотримано. Треба намагатися і надалі дотримуватися рівня нормативного 
значення у межах не більше 1,0. Такій стан коефіцієнта покриття свідчить про малу 
залежність Товариства від залучених коштів.

12.3.3. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами за 2009 рік склав
2708.00.

При цьому, протягом періоду, що перевіряється відбулося його зменшення -  на 108,00. 
Нормативне значення цього коефіцієнту (більш за 0,1) лишилося значно перевищеним. Це 
свідчить про достатнє забезпечення Товариства власними оборотними засобами.

12.3.4. Коефіцієнт маневреності характеризує питому вагу власних оборотних коштів у 
загальному обсязі власного капіталу.



При нормативі більше за нуль, значення цього показника на 01.01.2010 року склало 
0,94. Станом на 31.12.2010 року його значення несуттєво зменшилося до 0,90. Це цілком 
відповідало нормативу більше за нуль. Це вважається позитивним фактором у аналізі 
фінансового стану.

12.4. Показники рентабельності визначаються як відношення чистого прибутку 
(збитку) до активів, власного капіталу, показників господарської діяльності та продукції.
Сенс цих показників -  визначити величину чистого прибутку в одиниці активів, власного 
капіталу, показників господарської діяльності та продукції.

Аналізуючи показники рентабельності товариства за 2010 рік по коефіцієнтах, слід 
констатувати повне дотримання нормативних меж показників по всіх коефіцієнтах протягом 
всього періоду, що аналізується. Це є наслідком прибуткової діяльності Товариства у 2010 
році.

Таким чином, ТОВ “Українська платіжна система” станом на 31.12.2010 року має 
задовільний майновий стан, підприємство ліквідне і фінансово стійке та має достатні 
показники рентабельності.

13. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
Ми провели незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська платіжна система» у 
відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 
року №140-V, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 року №996, Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу 
професійної етики аудиторів України. Ці нормативні документи зобов’язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку за для отримання обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. При 
проведенні аудиту були виконані необхідні, на думку аудиторів, аудиторські 
процедури з метою отримання аудиторських доказів стосовно показників, 
відображених у фінансових звітах товариства. Аудит включає, також, оцінку 
відповідності обраної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом та загальних принципів складання фінансових звітів 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обгрунтовану 
впевненість для висловлення нашої думки.

Відповідальність за фінансову звітність несе управлінський персонал 
товариства.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо фінансових 
звітів на підставі результатів аудиторської перевірки.

Масштаби нашої перевірки були обмежені. Ми не мали можливості 
виконати альтернативні процедури для підтвердження інформації про фактичну 
наявність активів та їх оцінку, не отримали акти звірки розрахунків із 
контрагентами Товариства. Ми не могли спостерігати за інвентаризацією наявних 
активів, оскільки дата її проведення передувала даті аудиторської перевірки.

Облікова система Товариства може слугувати базою для складання 
фінансової звітності з урахуванням зауважень, викладених в цьому висновку.

Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики та облікових оцінок 
Товариства, що застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку, не 
змінювалися протягом періоду, що перевірявся. Класифікація та оцінка активів 
Товариства, з урахуванням застережень, відповідає вимогам положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності, в



цілому, відповідає реальному положенню та нормативам. Склад, структура та 
використання власного капіталу, визначені Товариством об’єктивно та адекватно. 
Показники фінансової звітності ТОВ “Українська платіжна система” за звітній 
період співставні між собою. Фінансовий звіт, у всіх суттєвих аспектах, достовірно 
подає фінансову інформацію про Товариство, згідно з нормативними вимогами щодо 
організації бухгалтерського обліку та звітності в У країні.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що отриманої в процесі 
аудиторської перевірки інформації достатньо для складання висновку, незалежна 
аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Рарітет», за 
винятком зазначених обмежень та застережень, підтверджує показники фінансового 
звіту Товариства з обмеженою відповідальністю “Українська платіжна система” на 
31.12.2010 року, що складені згідно з нормативними вимогами щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні:

- Баланс (ф.№1) з валютою 3 009 тис.грн.;
- Сформований та сплачений статутний капітал 3 000 тис.грн.;
- Чистий прибуток за 2010 рік в сумі 6 тис.грн. (ф.№2).
Аудитор підтверджує перевищення вартості чистих активів над розміром 

статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2010 року, що відповідає вимогам 
діючого законодавства.

На думку аудиторів, фінансову звітність Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська платіжна система" складено відповідно до 
встановлених вимог чинного законодавства України та прийнятої облікової 
політики, з урахуванням вищезазначених обмежень, фінансові звіти справедливо та 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають дійсний фінансовий стан та 
результати діяльності Товариства на 31 грудня 2010 року.

Додаток:
1. Баланс Товариства станом на 31.12.2010 p.;
2. Звіт про фінансові результати за 2010 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік;
4. Звіт про власний капітал за 2010 рік;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік.

В.о. директора незалежної аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма «Рарітет»
(сертифікат А № 004548 від 23.02.01 р.

Мотрій Л.М.

Аудитор
(сертифікат А № 005392 від 26.06.03 р. 
Барабаш О.В.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 15
т. (044)279-34-61

Дата надання висновку: 25 березня 2011 року



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

~ «“ риємство Товариство з обмеженою відповідальністю 
* «заїнська платіжна система"

~г~*торія
: ~з~ заційно-правова форма господарювання 

Сотані державного управління 
Е економічної діяльності 
І 1 И Н аця виміру: тис.грн.
і^реса:м.Київ, вул.Межигірська, буд.82-А, корп Б

Б А Л А Н С
на 31 Грудня 2010 р,

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за СПОДУ 

за КВЕД 
Контрольна сума

Коди 
2011| 01| 01

35780941

8038500000

65.12.0

Форма №1 за ДКУД |Ч8010"0Т

АКТИВ Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
необоротні активи

-е!*атеріальні активи:
залишкова вартість 010 6 187
■еззісна вартість 011 8 207
накопичена амортизація 012 (2) (20)

Незавершене будівництво 020 164 67
Основні засоби:

залишкова вартість 030 3 11
-ервісна вартість 031 7 20
знос 032 (4) (9)

£ : = строкові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
-ервісна вартість 036 - -
-акопичена амортизація 037

1: =“острокові фінансові інвестиції:
=< обліковуються за методом участі в капіталі інших 
" ліриємств 040 - -

«ші фінансові інвестиції 045 - -
^?свгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Сгзаведлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -

1 знос інвестиційної нерухомості 057
Е дстрочені податкові активи 060 - -
~*лвіл 065

необоротні активи 070 - -
Усього за розділом 1 080 173 265
II. Оборотні активи

Е^ообничі запаси 100 6 -
Поточні біологічні активи 110 - -
-езавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Ве<селі одержані 150 1802 1802
Іебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
чиста реалізаційна вартість 160 15 -
-ервісна вартість 161 15 -
:езерв сумнівних боргів 162

Іебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 28 6
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
з внутрішніх розрахунків 200 - -

- а поточна дебіторська заборгованість 210 850 700

“ зточні фінансові інвестиції 220 - -



м
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в національній валюті: 230 116 201
у т. ч. в касі 231 - -

в іноземній валюті 240 - -

Інші оборотні активи 250 - -

Усього за розділом II 260 2817 2709
ill.Витрати майбутніх періодів 270 13 35
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

БАЛАНС 280 3003 3009

ПАСИВ код
рядка

йа початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 3000 3000
Пайовий капітал 310 - -

Додатковий вкладений капітал 320 - -

Інший додатковий капітал 330 - -

Резервний капітал 340 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 8
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 3002 3008
\ II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 - -

Інші забезпечення 410 - -

415 - -

416
417 - -

418 - -

Цільове фінансування 420 - -

Усього за розділом II 430 - -

III. Довгострокові забов'язання
Довгострокові кредити банків 440 ----  ' _ ............ .
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 _

Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -

Інші довгострокові зобов'язання 470 - -

Усього за розділом III 480 - -

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 510 - -

Векселі видані 520 ■
-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 ! -

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 І -

з бюджетом 550 1
з позабюджетних платежів 560 - -

зі страхування 570 і -

з оплати праці 580 і -

з учасниками 590 І -

із внутрішніх розрахунків 600 5 -

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 \

\
-

Інші поточні зобов'язання 610 - -

Усього за розділом IV 620 1 1
періодів 630 - -

640 3009

/ Стржалківська В. М. / 

/ Добровольська І. (



Додаток
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку З 
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українська платіжна система"

Територія
Орган державного управління 
Організаційно-правова 
форма господарювання 
Вид економічної діяльності 
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за СПОДУ

за КОПФГ

КОДИ 
2011| 1 |1

35780941

за КВЕД 
Контрольна сума

Звіт про фінансові результати 
за 2010 р.

Форма №2

65.12.0

Код за ДКУД | 1801003 "1

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, рооїт, 
послуг) 010 369 171

Податок на додану вартість 015 (34) -
Акцизний збір 020 - -
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з 
доходу 025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 335 171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 - -
Валовий :
прибуток 050 335 171
збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - -
Доход від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 061 - -

Адміністративні витрати 070 (327) (116)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (1)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності :
прибуток 100 7 55
збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 3 8
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток 170 10 63
збиток 175 - -

Фінансові результати від припиненої діяльності 
після оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття
прибуток 176 - -
збиток 177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (4)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 6 63

збиток 195 - -



/ Стржалківська В. М. / 

/ Добровольська І. О. /



П.Нух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу_______

Т

310
Отримані позики 320
Інші надходження
Погашення позик

330
340

Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період

380
390
400

/ Добровольська І. О. /



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України в;д 10.06.2010 № 382)

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю ’’Українська платіжна 
система” 
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
за 2010

за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КВЕД 

Контрольна сума

Коди
зопутгг
35780941

8038500000

65.12.0

У  ! Форма №3 Код за ДКУДІ..18U1UU4

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

і 2 з... ' 4
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3841 -

Погашення векселів одержаних 015 |І . .. .....
Покупців і замовників авансів 020 -
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 ЗІ
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 ! -
Інші надходження 080 850 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (249)
Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105 (119)
Витрат на відрядження 110
Зобов’язань з податку на додану вартість 115
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (2) -
Відрахувань на соціальні заходи 125 (58)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (21)
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 (703)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 85 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 85 -
Іі. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій 180 - -

необоротних активів 190 -
майнових комплексів 200 - -

Отримані:
відсотки 210 - -

дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання: - -

фінансових інвестицій 240
необоротних активів 250
майнових комплексів 260

Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - -



Додаток до Положення ( стандарту) 
бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю ’’Українська 
платіжна система”
Територія
Орган державного управління 
Організаційно-правова форма господарювання 
Вид економічної діяльності 
Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за СПОДУ 

за ОПФГ 
за КВЕД 

Контрольна сума

Коди
Т б їТТо р Г

35780941

8038500000

65.12.0

Звіт про власний капітал
за 2010 р.

Форма Nq 4  Код за ДКУД |Й0і005

Стаття Код
Статут

ний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко
вий

вкладе
ний

капітал

інший
додатко

вий
капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений
прибуток

Неопла
чений

капітал

Вилуче
ний

капітал
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 3000 - 2 3002

| Коригування :
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на 
початок року 050 3000 2 3002

| Переоцінка активів :
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного 
будівництва 080

Уцінка незавершеного 
будівництва 090

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110

120
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 6 6

| Розподіл прибутку :
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150

Відрахування до резервного 
капіталу 160

170
| Внески учасників :

Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з 
капіталу 190

Емісійний д о х ід  та інший 
вкладений капітал 200

| Вилучення капіталу :
Викуп акцій (часток) 210
І Іерепродажа викуплених акцій 
(часток) 220

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 230

Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості 
акцій 250

| Інші зміни в капіталі:
описання невідшкодованих 
збитків 260

Безкоштовно отримані активи 270

L  ___________ _______ 280

шошшшттяші 290 _____ 6

300 3000 8 3008

Бухгалтер т'Ел/л
С  *  %

_/ Добровольська І. О. /
Чайний



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська платіжна 
(об'єднання): система"
Територія
Орган державного управління 
Організаційно-правова форма господарювання 
Вид економічної діяльності Інше грошове посередництво 
Середня кількість працівників 
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 

за ОПФГ 
за КВЕД 

Контрольна сума

2011
КОДИ
Ш 01

35780941
803850000(Г

65.12.0

від 29 листопада 2000 p. N 302 
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Групи 
нематеріальних 

активів

Код
ряд
ка

_______ 1
Права користу
вання природни- 010 
ми ресурсами 
Права користу- 020 
вання майном 
Права на 
комерційні 
позначення 
Права на об'єкти 
промислової 040
власності
Авторське право та 
суміжні з ними 
права

Інші нематеріальні 
активи 
Разом 
Гудвил
Із рядка 080 графа 14

Залишок на початок року

первісна 
(переоцінена) 

вартість

030

050

060

070

080
090

накопичен 
а

амортиза 
ція

8

Надійшло за 
рік

199

Т 99

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності 

за 2010 р.
_________ І НемшопІямміІ актини

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Переоцінка (дооцінки ♦, 
уцінка )

первісної 
(переоціненої) 

вартості

накоииче но 
ї аморти 

зації

первісна 
(переоціне 
на) вартість

ИиОупо ш рік

НИКОПИ
чена

аморги
зація

І Ілрпхсмшно
амортизації за рік

18

"І8

Втрати
ПІД

змен

шення 
корис
ності 
за рік

Т Г

Із рядка 080 графа 5 
Із рядка 080 графа 15

в а р т і с т ь  нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Інші зміни за рік

первісної 
(переоціне 

- ної) 
вартості

І 2 "

накопи
ченої
аморти

зації

первісна 
(переоцінена 

) вартість

1 Т

Залишок на кінець року

207

207

накопичена
амортизація

1 Т

20

■“20

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)



Групи основних 
засобів

Код
ряд
ка первісна 

(переоцінена) 
вартість

Залишок на початок року

знос

Надій
шло за 

рік

л ц м і і ш г
(дооцінка +, 

уцінка -)

первіс
ної (пе
реоці
неної) 

вартості

зносу

первісна
(пере

оцінена)
вартість

Вибуло за рік

знос
Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати 
від змен
шення 
корис
ності

первіс
ної (пе

реоці
неної) 

вартості

Інші зміни за рік

зносу

Залишок на кінець року

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос первісна
(переоці

нена)
вартість

у тому числі

одержані за 
фінансовою 

орендою
первісна

(пере
оцінена)
вартість

передані в 
оперативну 

оренду

1 10 11 12 13 14 15

Земельні ділянки 100
нвестиціина 105^рухомість______
<апітальні витра
ти на поліпшення 110
Будинки, споруди 
та передавальні 120
пристрої 
Машини та 
обладнання 130 13 17

Транспортні
засоби 140

Інструменти, 
прилади, інвентар 150

160
Багаторічні 170насадження 
Інші основи' 
засоби 180

Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необо
ротні матеріальні 
активи

200

Тимчасові (нети- 210

220
230

Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні 250

Разом 260 13 20

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Із рядка 260 графа 14

З рядка 260 графа 8 

Із рядка 260 графа 5

(261)
(262)
(263) "
(264) “  
(2641)
(265) ~ 
(2651)
(266) "
(267) '
(268) 
(269) "



III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код

рядка За рік На кінець року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 13 -

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ІОО -

Придбання (створення) нематеріальних активів НІ) 103 67
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних лкіишм :ш -

Інші з56 -

Разом 340 116 67

а 340 гр. З капітальні інвестиції в Інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код
рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - - -

дочірні підприємства 360 - - -

спільну діяльність 370 - - -

Б. інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -

акції 390 - - -

облігації 400 - - -

інші 410 - - ■ -

Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - -

са 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

са 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

І



А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного 
призначення

480

ІНШІ операційні ДОХОДИ І BHfpaTH 490
у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 491

непродуктивні витрати і втрати 492
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну ДІЯЛЬНІСТЬ 520
В. інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530
Проценти 540
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 
Результат оцінки корисності 
Неопераційна курсова різниця 
Безоплатно одержані активи 
Списання необоротних активів 
Інші доходи і витрати

580
590
600
610
620
630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) ______________
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами (632) _____________ %

З рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) ______________

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок банку 650 201
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 201

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)



Види забезпечень і резервів
Код
рядк

а
Залишок на 
початок року

Збільшеним 1/1 ІМІІМИІІ рік

Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Сума пчінуманомі 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці забез
печення

Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 710 - - -

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення 720 - -

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов'язань 730 • - -

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 ■ - - - - -

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
ІРазом 780 - - - - - - -

VIII. Запаси

Найменування показника Код
рядка Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації* уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 - - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - -
Паливо 820 - - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - ( -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 - - -
Разом 920 - - -

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925)
3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
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Найменування показника 

1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Інша поточна дебіторська заборгованість

Код рядка

2

940
950

Всього на кінець року 

3

700І

Н 1 ‘

до 12  місяців 
4

700

від 12 до 18  місяців 
5

від 18  до 36 місяців 
6

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

______ л. пестач і і н ім о ї"  Р|іч

Найменування показника

1 І

R w c m n P H n  /Г П І/ІГ .Я Н О ^  за пік нестач і втрат

Код
рядка

2

960

Сума

3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році_________________
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)________ ______

970

980 -

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

Найменування показника

валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих

Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами ___________ __

Код
рядка

2
1110

1120
1130
1140
1150

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

_  Т ~  "

Поточний податок на прибуток 
Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року __

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року_________

на кінець звітного року

на кінець звітного року
Включено до звіту про фінансові результати - усього
- тому числі: 
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов язань

Відображено у складі власного капіталу - усього
* тому числі: 

поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

Код
рядка

1210

1220

1225

1230

1235
1240

1241

1242
1243
1250

1251

1252"
1253

Сума

З

Сума
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Використання а м о р іи ^ц іи м и л  ц щ і

Найменування показника

1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на: 

будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних іш «»»*«м
з них машини та обладнання
придбання (створення) нпмжпрппіі.ни* шийній 
погашення отриманих нп кшіМймі.ні Іниш іиціі ти м и

Код
рядка

J d A y c

1300
1310

11111 

і \ \  ■

т і  
і ї м  
і Ш
і нп  
м і /

вмїґвсі tfo>\

Сума

23



огічні активи в 
іі біологічних 
створень (крім 
)ин на 
ощуванні та 
одівлі)

і поточні 
югічні активи 
ом

їдка 1430 графа 5 і графа 14 
„дка і -і СС. . ̂ афа G і ірафа і о

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок Чіль0В0Г^ Ф інансуванняаптпи_  fiinnnriuHHx активів і
ч-лиш гава вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичаиних подій

ядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

*
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Найменування показника Код
рядка

Вартість
первісного

Витрати, 
пов'язані з

Результат від первісного 
визнання

■ уцмка ’Виручка від 
реалізації

^оооіьартіиі ь 
реалізації

ЧЛТІИНООВИИ уса)
(прибуток +, збите

ХИ
ж -) від

і і і визнання біологічними
перетвореннями

ДОХІД витрати
і і реалізації первісного 

визнання та
оеалізаиі

1 2 3 4 5 0 7 п U 10 11
Продукція та додаткові біологічні 1500
активи рослинництва - усього

у тому числі:
зернові І зернобобові 1510

з них: 1511
пшениця
соя 1ГШ

соняшник I M 1
ріпак ІКІ4
цукроні Пурини (фйОриЧМІ)
КАрГОПЛИ

l« !f i
\ т

ПЛОДИ (яормйТИиИІ, иіі шчиммі) 
іншп Продукція рій МИММИЦІМЙ 
Д0Дit t КОПІ ПІ( >1 Н НТчПТ ЙК І ивм

ІЯІ7 
Ш  й 
Ш и

рОСЛИННИЦТІІ
\ тПродукції! їй ДОДЙІМОИІ ПІОІНМІЧИІ

актини иійринниціпй у< м н и
V іому ЧИ( III

приріст ЖИНОЇ МИСИ уі МИ 0 тяо
з нього: 1831
великої рої т о ї  худоби 

свиней ж \; т П в т " -

молоко 1(Ш
.. „

-

вовна 16 \А _ - - -

яйця 1636 • - - - __

інша продукція п т р и н н и ц п т 1536 - - - - -
додаткові біологічні пкіиии 1637 . .
тваринництва 
продукція рибництва 1Г)ЗН . - ' - - -

1539 . - - - .....
С  іл ьс  ь ко гос пода р с ^ ^ л  роду
додаткові б іо л о і^ ш ^ ) ^ 6 й ^ |^ о » 4 ^ у*

1540 - - - - - -

атиімв

Керівник

Гол.бухгалт(

/ Стржалківська В. М. / 

/  Добровольська І. О. /
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