
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНПОРТ ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правлiння Баранов Владислав Валерiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

26.04.2017
М.П.

  за                   рік2016

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

31056116
ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ОФІС 62, М.КИЇВ, 
Печерський, 01103, Україна

(044) 394-87-73, (044) 394-87-73

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

26.04.2017

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№81 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

http://finport.com.ua/ru/finansy.html

(адреса сторінки)

(дата)

28.04.2017

6. Електронна поштова адреса д/н
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
 протягом звітного періоду

X13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

© SMA 310561162016 р. 



34. Примітки:  Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості 
щодо участі емітента у створені юридичних осіб» не заповнений.

В Товаристві не має посади корпоративного секретаря, тому розділ звіту «Інформація щодо 
посади корпоративного секретаря» не заповнений.

Емітент не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову оцінку, тому 
розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений.

Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту 
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений.

Юридичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту 
«Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: юридичні особи» не 
заповнений.

Юридичні особи не є засновниками емітента, тому розділ звіту «Інформація про засновників 
та/або учасників емітента: юридичні особи» не заповнений.

Дивіденди за звітний період та період який передував звітному не нараховувались та не 
виплачувались, тому розділ звіту «Інформація про дивіденди» не заповнений.

Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений.
Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений.

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

X30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) 
облігації» не заповнений.
Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, 
випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений.
Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні 
папери» не заповнений.
Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту 
«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений.

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна 
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, тому розділи звіту 
"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про 
собівартість реалізованої продукції" не заповнені.

Фактів щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникали 
протягом звітного періоду не було, тому розділ звіту «Відомості щодо особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду» не заповнений.

Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація 
про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій,  за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена.

Емітент не складає річну звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Наглядова рада в Товаристві відсутня.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Публічне акціонерне товариство "Універсал 
Банк"

322001

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26000001159643

д/н

62.01

61.90

62.02

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Комп'ютерне програмування

[2010]Консультування з питань інформатизації

[2010]інша діяльність у сфері електрозв'язку

4. Територія (область) м. Київ

ААБ № 592197

04.08.2000

2060370,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   108. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 
та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Петренко Юрiй Юрiйович ВА, 690507, 11.06.1997, Пролетарським РВУМВС України в 
Донецькiй областi

34,00000000000

Баранов Владислав Валерiйович МЕ, 429743, 30.07.2004, Дарницьким РУГУМВС України в 
м. Києві

33,00000000000

Богатов Олег Iванович ВА, 250997, 12.06.1996, Ворошиловським РВ УМВСУ в 
м.Донецьк

33,00000000000

100,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1970

28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Українська 
iнвестицiйна агенцiя", Генеральний директор

9) опис:  Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочичини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формі посадовій особі не виплачувалась.  Змін у персональному складі посадових 
осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не обiймає посади в будь-яких iнших 
пiдприємствах. Посади за останні 5 років: Голова правлiння ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС 
ІНК.».

вища, Iнститут пiдприємництва Донецького Державного 
Унiверситету, факультет "Фiнансовий та банкiвський 
менеджмент"

Баранов Владислав Валерiйович

МЕ, 429743, 30.07.2004, Дарницьким РУГУМВС України в м.
 Києві

Голова правлiння

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.03.2010 безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

0

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду

д/н

Алексєєва Поліна Геннадіївна

д/н, д/н, д/н

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.05.2011 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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про розкриття паспортних даних. Інформація про стаж роботи, про освіту, про рік народження, 
про попередні посади відсутня.

0

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду
про розкриття паспортних даних. Інформація про стаж роботи, про освіту, про рік
народження, про попередні посади відсутня.

д/н

Сосюкіна Ірина Леонідівна

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.05.2011 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Баранов Владислав 
Валерiйович

12302 5,97080000000 12302 0 0 0Голова правлiння МЕ, 429743, 30.07.2004, Дарницьким
 РУГУМВС України в м. Києві

фізична особа

Усього: 12302 5,97080000000 12302 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акційВід 

загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 
акцій
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Від 
загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

Козицькiй Зiновiй 
Ярославович

88039 42,7297 88039 0 0 0КА, 737784, 10.01.1998, Миколаївським 
РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

42,7297

Петренко Юрiй Юрiйович 50997 24,7514 50997 0 0 0ВА, 690507, 11.06.1997, Пролетарським 
РВУМВС України в Донецькiй областi

24,7514

Петренко Ольга 
Станiславiвна

37048 17,9812 37048 0 0 0ВА, 680048, 29.05.1997, Пролетарським 
РВУМВС України в Донецькiй областi

17,9812

176084 85,4623 176084 0 0 0Усього: 85,4623
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

29.04.2016
91,7738

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

 1.Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2015 р.;
 2.Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 

2015 р. і основні напрямки роботи на 2016 р.;
 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2015 

р.;
 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства 

за 2015 р.;
 6.Затвердження балансу Товариства за 2015 р.;
 7.Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у 

період з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери.

Результати розгляду питань порядку денного: 
1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: 
«Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2015 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл 
прибутку і збитків Товариства».
Запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.

УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: 
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 
2015 р. і основні напрямки роботи на 2016 р.»
 Окрім іншого, повідомив про те, що у відповідності до пп. 22 п. 8.4. Розділу 8 Статуту 
Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про 
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
 звітності товариства. У зв’язку з цим запропонував Загальним Зборам акціонерів прийняти 
рішення про вчинення значних правочинів у період з «30» квітня 2016 року по «30» квітня 2017 
року. 

X
чергові позачергові
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УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2015 р. задовільною. Прийняти рішення 
та ухвалити вчинення значних правочинів у період з «30» квітня 2016 року по «30» квітня 2017 
року. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладення, підписання та виконання
 значних правочинів у зазначений період.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

4. СЛУХАЛИ: Кузнецова Руслана Васильовича по четвертому питанню порядку денного: 
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2015 р.» 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

5. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по п’ятому питанню порядку денного: «Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 р.» 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: 
«Затвердження балансу Товариства за 2015 р.» 

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.

7. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по сьомому питанню порядку денного: 
«Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у період 
з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.» 

УХВАЛИЛИ: Затвердити основні напрямки та організаційні складові діяльності Товариства у 
період з «30» квітня 2016 р. по «30» квітня 2017 р.

Результати голосування:
«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих 
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акціонерів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - о голосів.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071, Україна

(044) 591-04-00
044) 482-52-14

д/н

д/н

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю без ліцензії.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Iмона-аудит"

23500277
01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, Шевченкiвський, 
02140, Україна

(044) 565-77-22
(044) 565-99-99

0791

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Термiн дiї Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi послуги продовжене рiшенням Аудиторської палати України 
№ 315/3 вiд 24.09.2015 року до 24.09.2020 року. Договiр № 82 вiд 13.02.2017 року.. Товариство не 
змiнювало аудитора.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
29.05.2001 239/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку
10,00 2060370,00206037 100

Опис: Торгiвля цiнними паперами на бiржовому  ринку,  органiзацiйно-оформленому  позабiржовому (внутрiшньому/зовнiшньому) ринку цiнних  паперiв протягом звiтнього перiоду
 не здiйснювалась. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. В обiгу цiннi папери  не були.
Додаткової емiсiї протягом звiтнього перiоду не було.

UA 3310561161UA 
3310561161

Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Український фiнансовий портал" було створено на пiдставi рiшення 
засновникiв товариства (Протокол №01 вiд 21 червня 2000р.). На даний момент Згiдно Протоколу №03 вiд 
02 квiтня 2002 року, ВАТ  "Український фiнансовий портал" було перейменовано на ВАТ "Фiнпорт 
Текнолоджiс Iнк." та було видане Свiдоцтво про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької 
дiяльностi - юридичної особи, про що зроблено запис 17 травня 2002 року в журналi облiку реєстрацiї за 
№33090.
Статутний фонд Товариства складає 2060370,00 грн., що подiлений на 206037 простi iменнi акцiї, кожна 
вартiстю 10,00 грн.
З часу свого створення, статутна дiяльнiсть Товариства доповнилась наступним видом:
- провадження господарської дiяльностi в сферi технiчного захисту iнформацiї (Товариство має лiцензiю 
ДСТСЗI СБУ, Серiя АА №720289 вiд 29.07.2005 року);
- провадження господарської дiяльностi в сферi криптографiчного захисту iнформацiї (Товариство 
отримало лiцензiю ДСТСЗI СБУ, Серiя АВ №347800 вiд 10.08.2007 року);
- створення iнформацiйних порталiв в Iнтернет та Iнтранет;
- створення програмних продуктiв для пiдприємств рiзних форм власностi;
- iнформацiйнi послуги (контентне наповнення та iнформацiйний супровiд Iнтернет-проектiв);
- технiчна пiдтримка Iнтернет-ресурсiв (хостинг, програмна пiдтримка Iнтернет-ресурсiв);
- розробка програмного забезпечення для недержавних пенсiйних фондiв, банкiвських та страхових 
компанiй.
Окрiм планiв з переорiєнтацiї Товариства на мiжнародний ринок, Товариство розширює свою присутнiсть 
на вiтчизняному ринку.
Так, Товариство отримало Свiдоцтво про реєстрацiю авторського права на твiр за:
№5251 (комп'ютерна програма "Web-Observer");
№9860 (комп'ютерна програма "Web Logic publishing");
№15084 (комп'ютерна програма "Finport life Insurance");
№16703 (комп'ютерна програма "actionEDM");
№16156 (комп'ютерна програма "Finport Training System");
№15720 (комп'ютерна програма "FINMONITOR");
№15719 (комп'ютерна програма "Finport Profitability Calculation");
№21996 (Науково-практичний твiр "Регламент Iнформацiйної системи "Єдиної бази даних Державного 
фармакологiчного центру");
№18409 (Компютерна програма "Система пiдтримки прийняття рiшень експертами при проведеннi 
квалiфiкацiйної експертизи заявок на винахiд, iнтегрована з динамiчною базою знань експертизи та єдиним
 iнтегрованим пошуковим порталом");
№19724 (Компютерна програма "Система побудови прогнозу руху коштiв, Прогнозового балансу тп 
Прогнозового звiту про прибутки та збитки" ("Borrower Forecasting"));
№18770 (Науково-практичний твiр "Регламент Iнформацiйної системи тендерних закупiвель товарiв, робiт 
i послуг у мережi Iнтернет у режимi on-line");
№11479 (Компютерна програма "Андмiнiстратор НПФ"); 
№19439 (Регламент "Iнтегрованої системи обмiну iнформацiєю мiж органами, що здiйснюють державний 
нагляд та контроль у сферi недержавного пенсiйного забезпечення" ("Регламент iнтегрованої системи"));
№22301 (Компютерна програма "Finport DF");
№19113 (Компютерна програма "Єдина iнтегрована пошукова система для проведення патентного пошуку"
 ("Пошукова система")).
Данi програмнi продукти активно експлуатується не тiльки в пiдприємствах рiзної форми власностi, а й в 
органах державної влади.
Товариство було включено у Реєстр виробникiв та розповсюджувачiв програмного забезпечення (Серiя ВР 
№00014 вiд 19.05.2003 року). Це дає змогу Товариству тiснiше працювати з державними установами.
Слід зазначити, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» є 
новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» відповідно 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником Відкритого акціонерного 
товариства «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» (код за ЄДРПОУ 31056116) (Протокол № 14 від 16 травня 
2011 року Загальних зборів акціонерів ВАТ  «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»).

ПрАТ "Фiнпорт Текнолоджiс Iнк." має наступну структуру:
- департамент продажу;

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента
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- департамент систем монiторингу;
- адмiнiстративний департамент;
- департамент з розробки програмного забезпечення;
-департамент недержавного пенсiйного забезпечення.
До складу департаменту з розробки програмного забезпечення входять наступнi вiддiли:
- вiддiл з розробки програмного забезпечення;
- iнформацiйний вiддiл;
- вiддiл технiчної пiдтримки.
Всi структурнi вiддiли Товариства знаходяться в одному примiщеннi, розташованому в мiстi Києвi.
Товариство не має у своєму складi будь-яких вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, представництв).

Пропозицiї не надходили.

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, що 
складенi за 2010 рiк вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України щодо складу та порядку 
заповнення рiчного звiту Товариства з дотриманням схвалених ДКЦПФР України методичних 
рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств-
емiтентiв облiгацiй у фiнансову звiтнiсть за МСБО.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, 
спорудження i виготовлення, з урахуванням декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за 
рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю починаючи з 1992 року.
Нарахування амортизацiї у бухгалтерському та податковому облiку здiйснювалось згiдно норм 
українського податкового законодавства. Данi про первiсну та залишкову вартiсть у фiнансовому та 
податковому облiку iдентичнi. Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом 
використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 
рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Довгостроковi та короткостроковi iнвестицiї вiдсутнi.
Запаси включають незавершене виробництво та МШП. Знос МШП нараховується в розмiрi 100%.
Облiк касових операцiй ведеться в касовiй книзi. Депозитнi рахунки у Товариствi вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. 
Облiк доходiв та витрат здiйснюється з дотриманням принципiв: нарахування та вiдповiдностi доходiв та 
витрат. Доход вiд надання послуг (розробка програмного забезпечення, технiчний захист, iнформацiйна 
пiдтримка та iн.) вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.
Витрати визначаються витратами перiоду в той момент, коли вiдбувається визнання доходу, для якого вони
 були здiйсненi.
Урядових субсидiй Товариство не отримувало.

Основними видами товарiв та послуг, що надаються Товариством є:
-розробка та надання невиключних лiцензiiй на програмнi рiшення: Web-Observer, Web Logic Publishing, 
"Finport life Insurance", "actionEDM", "Finport Training System", "FINMONITOR", "Finport Profitability 
Calculation";
-продаж програмних продуктiв таких компанiй, як: Microsoft, ABBY, Corel та iн.;
-надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї;
-надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї;
-надання послуг з розробки Iнтернет та Iнтранет рiшень;
-контентне наповнення та iнформацiйний супровiд Iнтернет-рiшень;

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Чисельність працівників за звітний період 10 чол.
Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами
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-технiчна та програмна пiдтримка Iнтернет-рiшень.

За останнi п`ять рокiв Товариством було придбано основних засобiв на загальну суму  8833,4 грн., з 
амортизовано  на 8833,4 грн.

В 2011 році підприємство нараховувало амортизацію за новими правилами, які набрали чинності з 01 
квітня 2011 року разом з набранням чинності розділом ІІІ ПКУ. 
Згідно з п.6 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу підприємство провело 
інвентаризацію ОЗ станом на 1 квітня 2011 року відповідно до Інструкції №69. Під час її проведення були 
сформовані нові групи ОЗ відповідно до вимог ст.145 ПКУ в розрізі вартості окремих об`єктів.Вартість ОЗ 
була зменшена на суму накопиченої амортизації у бухобліку підприємства станом на 1 квітня 2011 року. 
Дооцінки та поліпшення ОЗ за останні три роки по підприємству  не було. 
Під час інвентаризації об`єктів ОЗ підприємства було з`ясовано, що вони вичерпали свій термін 
використання та не придатні до використання в  діяльності підприємства згідно з вимогами ПКУ,а також їх
 вартісний критерій менший за встановлений ПКУ в сумі 1000 грн. Таким чином, було прийняте рішення, 
що дані об`єкти не визнаються ОЗ та належать до списання.

Iстотними проблемами, що мають вплив на дiяльнiсть Товариства є:
- наявнiсть недiйового засобу захисту iнтелектуальної власностi;
- законодавча неврегульованiсть питань, пов'язаних з захистом авторського права;
- нестабiльнiсть законодавства;
- вiдсутнiсть фiнансової пiдтримки галузi з боку держави;
- велика собiвартiсть надаваних послуг у зв'язку iз органiзацiйними та технiчними витратами;
- швидке (моральне) старiння виробничих потужностей пiдприємства.

Штрафних санкцій за звітний виплачувались у розмірі 5000,00 грн. за несвоечасну реєстрацію податкових 
накладних.

Кошти, отриманi вiд контрагентiв за укладеними угодами, витрачаються на фiнансування поточної 
дiяльностi Товариства, а саме: на виплату зарплати працiвникам, дослiдження та впровадження 
програмних рiшень, оплату доступу до мережi Iнтернет, сплату вартостi оренди, закупiвлю нової технiки, 
участь у виставках та семiнарах.
На даний момент Товариство має досить робочого капiталу для вирiшення поточних потреб, однак, 
найближчим часом, у разi виходу Товариства зi своєю продукцiєю та послугами на мiжнародний рiвень, 
планується залучення нових працiвникiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Iнформацiя  про укладенi але не виконанi договори вiдсутня.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство планує в подальшому надавати послуги в сферi розробки програмного забезпечення, 
технiчного захисту iнформацiї, криптографiчного захисту iнформацiї, розробки Iнтернет-представництв, 
хостингу, технiчної та програмної пiдтримки, iнформацiйного супроводу. 
В планах Товариства є вихiд зi своєю продукцiєю на мiжнародний ринок в якостi компанiї, що займається 
офшорним програмуванням, вiдкриття представництв за кордоном, а також продаж програмних розробок 
Товариства: Web-Observer, Web Logic Publishing, "Finport life Insurance", "actionEDM", "Finport Training 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Загальні збори акціонерів прийняли рішення та ухвалили вчинення значних правочинів у період з «30» 
квітня 2016 року по «30» квітня 2017 року. Надати повноваження Голові правління Товариства на 
укладення, підписання та виконання значних правочинів у зазначений період.
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, 
афілійованими особами у звітному періоді не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
 афілійованими особами
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Товариство проводить дослiдження в галузi програмних розробок  постiйно, у зв'язку iз профiлем 
пiдприємства - розробка програмних рiшень. Так, Товариство здiйснює розробку нового та доопрацювання
 iснуючого ПЗ.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не виступає стороною в судових справах.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Товариство постiйно проводить удосконалення та пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня своїх працiвникiв.
Товариство має лiцензiї у галузi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї. Товариство отримало 
Свiдоцтво про реєстрацiю авторського права на комп'ютернi програми: Web-Observer, Web Logic 
Publishing, "Finport life Insurance", "actionEDM", "Finport Training System", "FINMONITOR", "Finport 
Profitability Calculation" та iн..
До того ж Товариство було включено у Реєстр виробникiв та розповсюджувачiв програмного забезпечення 
(Серiя ВР №00014 вiд 19.05.2003 року).

Інша інформація

System", "FINMONITOR", "Finport Profitability Calculation".
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Опис: Згідно з п.6 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу підприємство провело 
інвентаризацію ОЗ станом на 1 квітня 2011 року відповідно до Інструкції №69. Під час її проведення були 
сформовані нові групи ОЗ відповідно до вимог ст.145 ПКУ в розрізі вартості окремих об`єктів.Вартість ОЗ була 
зменшена на суму накопиченої амортизації у бухобліку підприємства станом на 1 квітня 2011 року. Дооцінки та 
поліпшення ОЗ за останні три роки по підприємству  не було. 
Під час інвентаризації об`єктів ОЗ підприємства було з`ясовано, що вони вичерпали свій термін використання та не 
придатні до використання в  діяльності підприємства згідно з вимогами ПКУ, а також їх вартісний критерій менший 
за встановлений ПКУ в сумі 1000 грн. Таким чином, було прийняте рішення, що дані об`єкти не визнаються ОЗ та 
належать до списання.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

2144
2060

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 84 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 84 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 70 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів 
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 70 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2060

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

2130
2060
2060
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

2
0

5460
5462

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Емiтент не має зобов'язань  за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня. Кредитiв банку 
не має.
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№
з/п

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

Дата 
прийняття
 рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочинів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 
останньої річної 
фінансової звітності

(тис. грн)

(за 2016 рік)

1 52 3 4
1 029.04.2016 0 6921

29.04.2016 року Загальні збори акціонерів прийняли рішення та ухвалили вчинення значних 
правочинів у період з «30» квітня 2016 року по «30» квітня 2017 року. Надати повноваження 
Голові правління Товариства на укладення, підписання та виконання значних правочинів у 
зазначений період.
 Гранична сукупна вартість цих правочинів не обмежена. Вартість активів за даними останньої 
річної фінансової звітності – 6921 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 189223. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 189223. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 189223, що становить 
100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0.

Зміст інформації:
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2014 1 0
2015 1 0
2016 1 0

Лічильна комісія

X

X

д/н

Позачергові збори у звітному періоді не скликались.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні
X
X

 Так  Ні 
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X
X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

0
0
0
0
0
0

у Товариствi не створена та не дiє наглядова рада

ні

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X
X

0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

у Товариствi не створена та не дiє наглядова радаІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності

 Так
X
X
X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
д/н

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
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д/н

у Товариствi не створена та не дiє наглядова рада

так, створено ревізійну 
комісію

1

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні
X
X
X
X
X
X

 Так Ні
X

X

X

X

2
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так
так
так

так

так

так

так

так

так

так
так

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

так
так

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

д/н

ні

ні

ні

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X
X
X
X
X
X

ні

X

X
д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X
X

© SMA 310561162016 р. 



Товариство не змінювало аудитора.

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X
X
X
X
X

 Так Ні
X
X
X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

не визначились

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X
X
X
X
X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.
д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2016 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.01.01
31056116

8038200000

62.01

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

Комп'ютерне програмування

Адреса, 
телефон

ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ОФІС 62, М.КИЇВ, Печерський, 01103, Україна, (044) 394-87-73

КОДИ

ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 10

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

v

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

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

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0 0
0 0

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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876 219
0 29

726 140
0 0

150 50
0 0
0 0
0 0

1459 1871

0 0
2 51
0 1
0 0
0 0

3125 4236

771 502

771 502
4 4

6921 7606
0 0

6921 7606

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

684 7231190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

2060 2060

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
70 84
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

2857 3539

4791 5462

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 2130 2144Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 49 2    розрахунками з бюджетом
1621 4 2        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 3    розрахунками зі страхування
1630 0 14    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 0 0Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 1885 1904Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Баранов Владислав Валерiйович

посада не передбачена

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
6921 7606

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2017.01.01
КОДИ

31056116
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2016 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

5062 3348
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3737 2795

1325 553

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

1311 526
0 0
0 0
0 0

0 0

14 27

0 0

3 0

0 0
0 0
0 0
0 0

17 46

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 19Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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14 38

0 0

0 0
181 226
40 81
0 0

673 219
894 526

206037 206037
206037 206037

0,07 0,18
0,07 0,18

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(3) (8)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Баранов Владислав Валерiйович

посада не передбачена

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

14 38

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

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2017.01.01
КОДИ

31056116
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

5248 4732

0
0 0

0 0

0 19

0

0 0
0 0

0 0

134 182

195 213

135
37

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

154
33

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

5151 60373100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

37 893110Відрахувань на соціальні заходи

8 423116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик
0 03190Інші витрачання

(269) (1770)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Баранов Владислав Валерiйович

посада не передбачена

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі
0 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(269) (1770)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
771 25413405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
502 7713415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01
КОДИ

31056116
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖIС IНК."

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

2060 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

2060 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
0 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

70 0

0
0 0

14 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

70 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2130

0

14

0

0

0

0

0

2130

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Баранов Владислав Валерiйович

посада не передбачена

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
2060 0

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
0 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

14 0
84 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

14
2144

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»

23500277

01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37

0791 26.01.2001

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Користувачам фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

       м. Київ                  12 квітня 2017 року

Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» наведені в 
Таблиці 1.
Таблиця 1
  1 Повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС 
ІНК.»
  2 Скорочене найменування Товариства ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
  3 Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
  4 Код за ЄДРПОУ  31056116
  5 Серія, номер свідоцтва про  державну реєстрацію юридичної особи та дата проведення державної реєстрації 
Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 592197;
 Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
 1 070 120 0000 007911 від 04.08.2000р;

  6 Місце проведення державної реєстрації Печерська районна у місті Києві державна  адміністрація 
  7 Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 26,офіс 62
  8 Види діяльності за КВЕД 2010 62.01 - Комп’ютерне програмування;

 61.90 – Інша діяльність у сфері електрозв’язку;
 62.02 – Консультування з питань інформатизації;
 62.09 – Інша діяльність у сфері інформаційних      технологій і комп’ютерних систем;
 70.22 – Консультування з питань комерційної  діяльності й керування;
 80.10 – Діяльність приватних охоронних служб;
 73.20 – Дослідження кон’юнктури ринку та  виявлення громадської думки 
  9 Зберігач цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» 

  10 Керівник Баранов Владислав Валерійович
  11 Головний бухгалтер Не передбачено

Аудитори зазначають, що назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності 
відповідають Статуту Товариства.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

© SMA 310561162016 р. 



Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової 
звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного 
законодавства. 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, облікових 
оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської 
перевірки. 
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» 
№ 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями) та 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 
МСА), зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
 у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 
звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової 
звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», тощо. Ці 
стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської 
перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитором 
проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII 
від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання 
впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в 
Україні. 
Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року 
№ 514-VI, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., інших законодавчих 
актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття 
інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих 
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального 
представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.   
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази
 для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.
Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації,  наданих Товариством в процесі виконання роботи. 
Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на 
формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть 
відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.
Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського 
висновку та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року, однак за 
допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, 
відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2016 року, в межах рівня суттєвості, визначеного 
відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2016 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких 
відображені на підставі первинних документів. 
 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо 
б Товариство нараховувало забезпечення. Однак наявні зауваження не є суттєвими для фінансової звітності 
Товариства. 
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо 
б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року. 
Також до модифікації аудиторської думки призвів той факт, що у фінансовій звітності за 2016 рік не відображено 
резерв сумнівних боргів, створення якого передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 
«Дебіторська заборгованість». Поточна дебіторська заборгованість відображена в Балансі за первісною вартістю. 
Резерв сумнівних боргів не нараховується. На думку аудиторів, відсутність суцільних звірок з дебіторами Товариства 
під час проведення річної інвентаризації не дає змоги аудиту стверджувати, що Товариство дійсно отримає в 
майбутньому від дебіторської заборгованості економічну вигоду в розмірі балансової вартості такої заборгованості. 
Відповідно, аудитор не може підтвердити, що дебіторська заборгованість в повній мірі відповідає критеріям визнання
 її активами. Вплив наявних зауважень може бути значним, проте не всеохоплюючими для фінансової звітності 
Товариства. 
Висловлення умовно-позитивної думки:
За винятком можливого впливу питань, що розкриті в параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної 
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думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства  станом на 
31 грудня 2016 року, його фінансові результати за 2016 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію в усіх суттєвих 
аспектах про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.», 
справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає результати діяльності та рух власного капіталу та рух 
грошових коштів Товариства за 2016 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та 
відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам 
Товариства.
Фінансова звітність Товариства  складена в усіх суттєвих умовах відповідно до вимог Національного Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства
 фінансів України від 07.02.2013 року № 73, та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати за 2016 рік у відповідності до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
 Ведення бухгалтерського обліку в усіх суттєвих аспектах відповідає Національним стандартам бухгалтерського 
обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року більша від розміру статутного капіталу Товариства, що
 відповідає вимогам чинного законодавства.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає 
вимогам чинного законодавства. 
Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на 
додаткову інформацію, яка подається до Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії 
цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткова інформація
про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» 
станом на 31 грудня 2016 року
Стан бухгалтерського обліку Товариства

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в 
натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і 
взаємопов‘язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Облік автоматизований.
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них 
взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності 
відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. 
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом 
Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена на підставі облікових 
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського
 обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 року № 73.
На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у 
відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, та інших законодавчих та нормативно – правових  документів з питань організації бухгалтерського обліку та 
звітності.
 

Необоротні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства не 
обліковуються необоротні активи. 

Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного 
обліку встановлено, що довгострокові та поточні фінансові інвестиції не обліковуються на балансі Товариства  
станом на 31 грудня 2016 року.

Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року на балансі обліковуються запаси на суму 219 
тис. грн. в т.ч.: виробничі запаси у сумі 29 тис. грн., незавершене виробництво у сумі 140 тис. грн. та товари на суму 
50 тис. грн., що відповідає даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів 
визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом 
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Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (далі - П(С)БО 9).
Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.
На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та
 затверджені в установленому порядку.
Облік запасів Товариство здійснює в цілому у  відповідності із П(С)БО 9.
Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість, інші оборотні активи
Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість. 
Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом 31 грудня 2016 року становить 1871 тис. 
грн., що відповідає даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Поточна дебіторська заборгованість 
відображена в Балансі за первісною вартістю. Резерв сумнівних боргів не нараховується. На думку аудиторів, 
відсутність суцільних звірок з дебіторами Товариства під час проведення річної інвентаризації не дає змоги аудиту 
стверджувати, що Товариство дійсно отримає в майбутньому від дебіторської заборгованості економічну вигоду в 
розмірі балансової вартості такої заборгованості. Відповідно, аудитор не може підтвердити, що дебіторська 
заборгованість в повній мірі відповідає критеріям визнання її активами. Крім того, розкриття інформації про 
дебіторську заборгованість на 31.12.2016 року не в повній мірі відповідала вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» в частині відсутності нарахувань резерву сумнівних боргів. 
Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 
51  тис. грн. у тому числі з податку на прибуток у сумі 1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами Товариства станом на 31 грудня 2016 року 
відсутня.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2016 року складає 4236 тис. грн.
Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковуються інші оборотні активи в сумі 723  тис. грн.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів на рахунках в банку Товариства станом на 31 грудня 2016 року склав 502 тис. грн., що 
відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства. 
Інформація щодо грошових коштів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів на 31 грудня 2016 року склали 4 тис. грн..

Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток Товариства станом на 31.12.2016 
року не створювався .

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам 
Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів 
України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями).
Довгострокові зобов’язання на балансі Товариства станом на 31 грудня 2016 року не обліковуються.
Короткострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2016 року не обліковуються.
Станом на 31 грудня 2016 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються  поточні зобов’язання, а саме:
 -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 3539 тис. грн.;
 -поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 2 тис. грн.;
 -поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування в сумі 3 тис. грн.;
 -поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в сумі 14 тис. грн..;
 -інші поточні зобов’язання в сумі 1904 тис. грн., що відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку.

 
Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»

Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 року  складає суму 2144 тис. грн.. 
 Він складається із статутного капіталу в розмірі 2060 тис. грн.. та суми нерозподіленого прибутку в розмірі 84  тис. 
грн.. 
Додаткового капіталу, капіталу у дооцінках, резервного капіталу, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу 
станом на станом на 31 грудня  2016 року Товариство не має.
На думку аудиторів розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства на 
31.12.2016 року достовірно.
 Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2016 року наведено Товариством в 
Звіті про власний капітал відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73.
Статутний капітал

 Слід зазначити, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» є новим 
найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ФІНПОРТ 
ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» (код за ЄДРПОУ 31056116) (Протокол № 14 від 16 травня 2011 року Загальних зборів 
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акціонерів ВАТ  «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»).
Засновниками Товариства є три фізичні особи:
- Петренко Юрій Юрійович,  ідентифікаційний № 2390600416;
- Баранов Владислав Валерійович, ідентифікаційний № 2567507951;
- Богатов Олег Іванович, ідентифікаційний № 2715900415.
1)ВАТ „Фінпорт Текнолоджіс Інк.” є  правонаступником, у зв’язку із зміною назви ВАТ „Український фінансовий 
портал”, яке засноване відповідно до установчого договору від 03 липня 2000р. та протоколу загальних зборів 
засновників № 1 від 21.06.2000р. та зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 
04.08.2000р. зі Статутним капіталом 251 000,00 (двісті п’ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок) грн. Засновниками 
Товариства є три фізичні особи:
- Петренко Юрій Юрійович,  ідентифікаційний № 2390600416
- Баранов Владислав Валерійович, ідентифікаційний № 2567507951
- Богатов Олег Іванович, ідентифікаційний № 2715900415
Дані щодо формування статутного капіталу Підприємства, відповідно до Статуту, зареєстрованого Печерською 
районною у місті Києві державною адміністрацією 04.08.2000р. наведено в Таблиці 2.
 
Таблиця 2.
Відомості про акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства " Фінпорт Текнолоджіс Інк. "

Петренко Юрій Юрійович  ідентифікаційний № 2390600416
Загальна сума (грн.) 22 590,00
Частка в Статутному фонді (%) 9

Баранов Владислав Валерійович ідентифікаційний № 2567507951
Загальна сума (грн.) 22 590,00
Частка в Статутному фонді (%) 9

Богатов Олег Іванович ідентифікаційний № 2715900415
Загальна сума (грн.) 22 590,00
Частка в Статутному фонді (%) 9

Разом
Загальна сума (грн.) 67 770,00
Частка в Статутному фонді (%) 27

Інші юридичні та фізичні особи
Загальна сума (грн.) 183 230,00
Частка в Статутному фонді (%) 73

Всього:
Загальна сума (грн.) 251 000,00
Частка в Статутному фонді (%)100

Дані щодо формування статутного капіталу Товариства про що зазначено в додатку до протоколу № 2 від 
22.06.2000р. установчих зборів:
 -Петренко Ю.Ю. внески здійснив:
грошовими коштами в сумі 9420,00 грн. та різним майном на суму 13 170,00 грн.;
 -Баранов В.В. внески здійснив:
грошовими коштами в сумі 8640,00 грн. та різним майном на суму 13 950,00 грн.;
 -Богатов О.І. внески здійснив:
грошовими коштами в сумі 9250,00 грн. та різним майном на суму 13 340,00 грн. 
2) Відповідно до Установчих зборів, Протокол б/н від 27.07.2000р., зазначено про повне розміщення акцій 1-ї емісії та
 прийнято рішення про встановлення розміру Статутного фонду в сумі 2 034 830,00 (два мільйони тридцять чотири 
тисячі вісімсот тридцять гривень 00 копійок) грн..
Дані щодо формування статутного капіталу Підприємства, розмір якого затверджено протоколом Установчих зборів 
б/н від 27.07.2000р., наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3.
Відомості про акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства " Фінпорт Текнолоджіс Інк."
Петренко Юрій Юрійович  ідентифікаційний № 2390600416
Загальна сума (грн.) 1 687 430,00
Частка в Статутному фонді (%) 82,93

Баранов Владислав Валерійович ідентифікаційний № 2567507951
Загальна сума (грн.) 158 100,00
Частка в Статутному фонді (%) 7,77

Богатов Олег Іванович ідентифікаційний № 2715900415
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Загальна сума (грн.) 158 100,00
Частка в Статутному фонді (%) 7,77

Разом
Загальна сума (грн.) 2 003 630,00
Частка в Статутному фонді (%)98,47

Інші юридичні та фізичні особи
Загальна сума (грн.) 31 200,00
Частка в Статутному фонді (%)1,53

Всього:
Загальна сума (грн.) 2 034 830,00
Частка в Статутному фонді (%)100

3) Відповідно до загальних зборів акціонерів, протокол № 2 від 12 березня 2001 року, зазначено про повне 
розміщення акцій 2-ї емісії в сумі 25540,00 та прийнято рішення про встановлення розміру Статутного фонду в сумі 
2060370,00 (два мільйони шістдесят тисяч триста сімдесят гривень 00 коп.) грн.
Дані щодо формування статутного капіталу Товариства, розмір якого затверджений загальними зборами акціонерів 
(протокол №2 від 12 березня 2001 року) наведено в Таблиці 4.
Таблиця 4.
Відомості про акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства " Фінпорт Текнолоджіс Інк."

Петренко Юрій Юрійович  ідентифікаційний № 2390600416
Загальна сума (грн.) 1 678 380,00
Частка в Статутному фонді (%) 81,4601

Баранов Владислав Валерійович ідентифікаційний № 2567507951
Загальна сума (грн.) 32 490,00
Частка в Статутному фонді (%)1,5769

Богатов Олег Іванович ідентифікаційний № 2715900415
Загальна сума (грн.) 60 000,00
Частка в Статутному фонді (%) 2,9121

Разом
Загальна сума (грн.) 1 770 870,00
Частка в Статутному фонді (%) 85,9491

Інші юридичні та фізичні особи
Загальна сума (грн.) 289 500,00
Частка в Статутному фонді (%) 14,0509

Всього:
Загальна сума (грн.) 2 060 370,00
Частка в Статутному фонді (%)100

4) Статутний капітал ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» станом на 31 грудня 2014 року складав 2060370 грн. 
00 коп., поділений на 206037 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. 00 коп. (заявлений та сплачений 
повністю). Випуск акцій підтверджено свідоцтвом № 239/1/01 від 29.05.2001р. про реєстрацію випуску акцій, 
виданим ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.  
Протягом року загальна сума Статутного капіталу не змінювалась. Випуску цінних паперів у 2016 році не було. 
Відомості про засновників ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» наведено в таблиці 5.
Таблиця 5.
Відомості про засновників ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
станом на 31 грудня 2014 року
Петренко Юрій Юрійович  ідентифікаційний № 2390600416
Частка в Статутному фонді (%) 34
Баранов Владислав Валерійович ідентифікаційний № 2567507951
Частка в Статутному фонді (%) 33
Богатов Олег Іванович ідентифікаційний № 2715900415
Частка в Статутному фонді (%) 33
Всього Частка в Статутному фонді (%): 100

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента наведена в таблиці 6. 
Таблиця 6
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій 
ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
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Козицький Зіновій Ярославович ідентифікаційний № 2096907732
Кількість акцій 88039
Від загальної кількості акцій (%) 42,7297

Петренко Юрій Юрійович ідентифікаційний № 2390600416
Кількість акцій 50997
Від загальної кількості акцій (%)24,7514

Петренко Ольга Станіславівна ідентифікаційний № 2482200246
Кількість акцій 37048
Від загальної кількості акцій (%) 17,9812

Всього
Кількість акцій 176084
Від загальної кількості акцій (%)85,4623

У 2016 році змін у Статутному капіталі не було.
Таким чином, статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року складав 2060370 грн. 00 коп. і  сплачений 
повністю.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.
Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2016 року відсутній.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає 
вимогам чинного законодавства. 
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом  на 31.12.2016 
р. достовірно.
Частка держави у статутному капіталі Товариства відсутня.

Щодо вартості чистих активів 
 Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року становить 2144 тис. грн., що відповідає підсумку 
розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату. 
Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного 
законодавства.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних 
документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних 
документів, передбачених статтею 9 Закону №  996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах та оборотно–сальдових 
відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2016 рік в цілому відповідають первинним 
документам. 

Чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Бухгалтерський облік доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється Товариством на 
відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 
290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15). 
Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) Товариства за 2016 рік склала 5062 тис. грн. 
На думку аудиторів бухгалтерський облік доходу (виручки) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15. 
Інші операційні та фінансові доходи
Інші операційні доходи Товариства за 2016 рік відсутні.
Інші доходи Товариства  нарахованих за 2016 рік, склала 3 тис. грн.. Вказані доходи відображались в обліку на 
підставі первинних документів
На думку аудиторів, бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до 
норм П(С)БО 15. 

Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 
(зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).
 Відображення витрат Товариства за 2016 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану 
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями). 
Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2016 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів 
виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.  
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах та оборотно-сальдових 
відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік.
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 Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2016 рік та даними облікових регістрів та 
первинних документів наведено в Таблиці 7.
  Таблиця 7
Структура витрат Товариства за 2016 рік, тис. грн.

 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3737
 Адміністративні витрати 1311

 Податок на прибуток від діяльності Товариства за 2016 рік нарахований у сумі 3 тис. грн..
Таким чином, з урахуванням доходів отриманих, витрат, понесених Товариством та нарахованого податку на 
прибуток за 2016 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став чистий прибуток у розмірі 14 тис. грн.
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік в усіх суттєвих аспектах 
повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
Виконання значних правочинів
Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить від 10 та більше 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно загального результату 
якого в звітному періоді порушень при вчиненні таких правочинів не виявлено. 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФінпортТекнолоджіс Інк.» від 29 квітня 2016 року Протокол № 19 прийнято 
рішення та увалено вчинення значних правочинів. Зборами надано повноваження Голові правління Товариства на 
укладання, підписання та виконання значних правочинів у зазначений період.

Стан корпоративного управління
Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено 
тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання чинному законодавству 
України. 
При вивченні цього питання ми керувались рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. № 571 “Про затвердження 
принципів корпоративного управління”, відповідно до якого принципи корпоративного управління дають відповіді на
 наступні питання: 
- як мобілізувати капітал; 
- яким чином здійснювати належний контроль за його ефективним використанням.
Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту 
Товариства. 
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна  комісія (Ревізор).
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Статуту та вимогам, 
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління 
регламентується положеннями Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів відповідно до Статуту проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним 
роком.
Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
Ревізійна комісія (обирається загальними зборами Товариства) проводить перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за результатами фінансового року.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча 
система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту.
На думку аудиторів, корпоративне управління здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та 

 згідно з встановленими товариством внутрішніми правилами, положеннями й установчими документами.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом  цінних  паперів  та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 
разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,  що  
містять  перевірену аудитором фінансову звітність»),  не виявлено.
Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора,  
що стосується шахрайства,  при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено. 

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2016 рік, 
вважаємо за необхідне зазначити про відсутність іншої особливої інформації про Товариство, розкриття якої 
передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.

На думку аудиторів, інформація про події, які відбулися протягом звітного та могли б вплинути на господарсько-
фінансовий стан Товариства розкрита в обсягах, передбачених законодавством. 

Довідка про фінансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»
станом на 31 грудня 2016 року
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       м. Київ                      12 квітня 2017 року

Аналіз фінансового стану Товариства  проведено на підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 
грудня 2015 року та станом на 31 грудня 2016 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 
2015 рік та за 2016 рік.
На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які 
наведені  в Таблиці 8. 
 

Таблиця 8

Показник Коефіцієнт ліквідності
Формула розрахунку Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника 31.12.2015 0,16093
Значення  показника 31.12.2016 0,0919

Показник Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Формула розрахунку Ф1 р1165 / Ф1 р1695
Значення  показника 31.12.2015 0,16093
Значення  показника 31.12.2016 0,0919

Показник Коефіцієнт покриття
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника 31.12.2015 1,44375
Значення  показника 31.12.2016 1,3918

Показник Коефіцієнт загальної ліквідності 
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)
Значення  показника 31.12.2015 1,44375
Значення  показника 31.12.2016 1,3918

Показник Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)
Формула розрахунку Ф1 р1495 / Ф1 р1300
Значення  показника 31.12.2015 0,30776
Значення  показника 31.12.2016 0,2819

Показник Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)
Формула розрахунку Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495
Значення  показника 31.12.2015 2,2493
Значення  показника 31.12.2016 2,5476

Показник Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника 31.12.2015 2126
Значення  показника 31.12.2016 2140

Показник Коефіцієнт рентабельності активів
Формула розрахунку Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2
Значення  показника 31.12.2015 0,0685
Значення  показника 31.12.2016 0,0019

Показник Коефіцієнт фінансової стабільності
Формула розрахунку Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)
Значення  показника 31.12.2015 0,44458
Значення  показника 31.12.2016 0,3925

Показник Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Формула розрахунку Ф1 (р.1495-р1095) / р1195
Значення  показника 31.12.2015 0,30776
Значення  показника 31.12.2016 0,2819

Показники розрахованих фінансових коефіцієнтів свідчать про достатньо стійкий та стабільний фінансовий стан 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» за 2016 рік. 
Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31.12.2016 року, 
свідчать про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.
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Управлінський персонал Товариства не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний 
сумнів здатність суб’єкта господарювання  безперервно продовжувати діяльність, та, відповідно, таку невизначеність 
не розкрито в фінансових звітах. При проведенні аудиту Аудитором не виявлено існування подій або умов та 
відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі (МСА 570 «Безперервність»). Тим не менш ні управлінський персонал, ні аудитор 
не можуть дати гарантії щодо можливості продовжувати свою діяльність Товариством на безперервній основі. 
Аудитор не може передбачити майбутні події або умови, які можуть обумовити припинення підприємством його 
безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в аудиторському висновку (звіті) будь-яких згадок про фактори 
невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб’єкта 
продовжувати свою діяльність безперервно.
Фінансові звіти Товариства складені на основі припущення про безперервність діяльності. Ці припущення 
передбачають, що активи будуть реалізовані, а зобов’язання погашені в ході звичайної господарської діяльності.
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та  іншою інформацією, що 
подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
«Відповідальність  аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»),  не виявлено.
Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено. 
Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, проте можуть мати суттєвий 
вплив на фінансовий стан, відсутні.

Розділ «Інші елементи»

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 9.
Таблиця 9
  1 Повне найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»,  23500277
  2 Номер та дата Свідоцтва про  внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ    Свідоцтво

 № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням 
Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року; 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний 
номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року
 3 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі 

 Сертифіката аудитора, виданого АПУ Аудитор - Щербаков Олександр Вадимович
сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, 
продовжений рішенням Аудиторської палати України № 250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року
  4 Місцезнаходження (юридична адреса) 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
  5 Адреса здійснення діяльності 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
  6 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99

Згідно з Договором № 82 від 13 лютого 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтво № 0791, 
видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати
 України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва:341 від 25.01.2016 року (Серія та 
номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року, провела незалежну аудиторську перевірку 
первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня
 2016 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 
2016 рік, Звіту про власний капітал за 2016 рік і Приміток до фінансової звітності за 2016 рік на предмет повноти, 
достовірності та відповідності чинному законодавству і  встановленим нормативам.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: з 13 лютого 2017 року по 12 квітня 2017 року.

Аудитор                                                                                                        Щербаков О.В. 
сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, 
продовжений рішенням Аудиторської палати України № 250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року.

   Генеральний директор                                                 Величко О.В.
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, 
продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року)

    Дата аудиторського висновку:                      12 квітня 2017 року
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