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

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СС ЛОУІІ"______________________ за ЄДРПОУ
Територія Печерський за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
Середня кількість працівників 1 ЗО
Адреса, телефон вулиця Кловський узвіз, буд. 7 літера А, м. КИЇВ, 01021 2227733
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2017 [Ш \ 0 Ї  

40071779 
8038200000 

24Ö 
64.92

V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 Р-
Форма № 1  К о д  за  Д К У Д  1 8 0 1 0 0 1

А К Т И В
Код

рядка
ІІа початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 8 205

первісна вартість 1001 8 282
накопичена амортизація 1002 - 77

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -

Основні засоби 1010 69 1 609
первісна вартість 1011 71 1 811
знос 1012 2 202

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі

| інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Г удвіл 1050 - -

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 77 1 814

II. Оборотні активи
Запаси 1100 - 39
Виробничі запаси 1101 - 39

1 Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція ПОЗ - -

! Товари 1104 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -

Депозити перестрахування 1115 - -

Векселі одержані 1120 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
| за виданими авансами 1130 - -

' з бюджетом 1135 - -

; у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

і Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 1 715
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 204 10 023
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 7 120
Готівка 1 1 6 6 - -

Рахунки в банках 1167 7 7 120
Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

у тому числі в: 1181 - -

резервах довгострокових зобов’язань

1 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

! резервах незароблених премій 1183 - -



інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом П 1195 211 18 897

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 288 20 711

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 32 825
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - 170
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (424) (13 677)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( 3 )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 (324 ) 1 9 3 1 5

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - 374
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 ■ ■

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 - 374

ПІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 . .
товари, роботи, послуги 1615 12 708
розрахунками з бюджетом 1620 - 6
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 1
розрахунками з оплати праці 1630 - 2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - 294
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 600 11
Усього за розділом Ш 1695 612 1 022

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття / }

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного ф^іду 1800 - -
Баланс м 1900 288 20 711

Керівник

Головний

Лилик Оксана Ярославівна

Циганова Наталя Олександрівна

інтральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СС за ЄДРПОУ 
ЛОУН"

(найменування)

2017
КОДИ

01
40071779

01

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

Форма N2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Чисті зароблені ст рахові п р е м ії 2010 - -

п р ем ії підписані, валова сум а 2011 - -

прем ії; передан і у  п ерест рахуван ня 2012 - -
зм іна р езе р ву  незароблен их  прем ій, валова  сум а 2013 - -
зм іна частки перест рсіховиків у  резер ві незароблених прем ій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чисті понесен і збит ки за  ст раховим и  виплат ам и 2070 - -

Валовий:
прибуток 2090 .
збиток 2095 ( - ) ( - )

Д о х ід  (вит рат и) від зм іни  у  р е зе р ва х  довгост рокових
зобов }язань

2105 - -

Д о х ід  (вит рат и) від зм іни  інш их ст рахових  р езе р в ів 2110 - -

зм іна  інш их ст рахових  резервів , валова  сум а 2111 - -
зм іна  част ки пер ест р а хо ви к ів  в інш их ст рахових  р езе р ва х 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 9 353 -
у  т ом у числі:
дохід  від зм іни  варт ост і акт ивів, як і оц іню ю т ься за  
справедливою  варт іст ю

2121

дохід  від первісного  визнання б іологічних  акт ивів і 
сільськогосподарської, п р о д у к ц ії

2122 - -

дохід  від використ ання кош т ів, вив ільнених від  
оподат кування

2123 - -

Адміністративні втрати 2130 ( 8 956 ) ( 424 )
Виграти на збут 2150 ( 11 254 ) ( - )
Інші операційні втрати 2180 ( 2 303 ) ( - )

: у  т ом у числі:
вит рат и від зм іни  варт ост і акт ивів, які оц іню ю т ься за  
справедливою  варт  іст ю

2181

вит рат и від первісного  визнання б іологічних акт ивів  і 
с ільськ о го сп о д а р ськ о ї п р о д у к ц ії

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 13 160 ) ( 424 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 510 -

Інші доходи 2240 - -

у  т ом у числі:
дохід  від б ла го д ій н о ї допом оги

2241 - -

Фінансові витрати 2250 ( 575 ) ( - )
Вір аги від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )

; Інші витрати 2270 ( 28 ) ( - )
П рибут ок (збит ок) від впливу ін ф ляц ії на  м о н ет а р н і ст ат т і 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 13 253 ) ( 424 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350
збиток 2355 ( 13 253 ) ( 424 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

і 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного п о хо д у  асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - "
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (13 253) (424)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

і 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 898 47
Витрати на оплату праці 2505 2 745 18
Відрахування на соціальні заходи 2510 583 7
Амортизація 2515 277 2
Інші операційні витрати 2520 18 010 350
Разом 2550 22 513 424

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР!ИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

і 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на А 
одну просту акцію / / 2615
Д и в ід ен д и ь^^ Щ |їр ^^  акцію / / 2650 - -

Ке рів Лилик Оксана Ярославівна

Гол (І [Тер
Ідентифікаційний

,40071779 •

Циганова Наталя Олександрівна

чРу&’ш о*с



(найменування)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СС ЛОУІІ"

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016 І 12

40071779-
31

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма N3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - >
Цільового фінансування ЗОЮ - -

Надходження від отримання субсидій, дотацій зо н - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 _

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 450 -
Надходження від операційної оренди 3040 - -

Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - "

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 20 220 -
Інші надходження 3095 6 965 3
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14 429 ) ( 46 )
Праці 3105 ( 2 016 ) ( 14 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 531 ) ( 7 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 810 ) ( 91 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1 ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 69 ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 740 ) ( 91 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату7 повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату7 зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 31 526 ) ( - )
] Інші витрачання 3190 ( 2 077 ) ( 329 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -23 754 -484

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 .

Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 1 182 ) ( 79 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 182 -79

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 32 893 100
Отримання позик 3305 366 470
Надходження від продажу частіш в дочірньому 
підприємстві 3310 . -
Інші надходження 3340 - _

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 836
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату7 відсотків 3360 ( 66 ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365

О
©

V
) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) (

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )І
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 31 899 570
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6 963 7
Залишок коштів на початок року 3405 7 -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коц^гів 3410 150 -

Залишок коштів на кінець року / / 3415 7 120 7
)а іна

Лилик Оксана Ярославівна

«*ГЯ. код£

Циганова Наталя Олександрівна
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Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МСС ЛО У ІГ за ЄДРПОУ

(найменування)

2017
КОДИ

оТ
40071779

01

Звіт про власний капітал 
за Рік 2016 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

д о 
пла

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 100 - - - (424) - - (324)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
("коригований зали
шок на початок року 4095 100 - - - (424) - - (324)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (13 253) (13 253)

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
ф і нансов их і і іструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 

! (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 

і  до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, 
належна до бю дж ету  

і відповідно до 
законодавства 4215

' Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 

1 (цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С ум а ч истого  при бутку  
на м атер іальне  
заохоч ен н я 4225
В н е с к и  у ч а с н и к ів :
В нески  до  кап італу 4 2 4 0 32 725 - - - - (32 725) - -

П огаш ен ня заб о р го 
ваності з кап італу 4245 - - - - - 32 979 - 32 979

В и л у ч е н н я  к а п іт а л у :
В икуп  акц ій  (часток) 42 6 0 - - - - - - - -

П ереп род аж  ви куп 
лених  акц ій  (часток) 4265 - - - - - - - -

А н улю ван н я  ви куп ле
ни х  акц ій  (часток) 4 2 7 0 - - - - - - -

В илуч ення частки  в 
кап італ і 4275 - - - - - - - -

Зм енш ення н о м ін ал ь
ної вартості акц ій 4 2 8 0 - - - - - - - -

Інш і зм ін и  в кап італ і 4 2 9 0 ■ - 170 - - (257) (87)

П ри д бан н я  (продаж ) 
некон трольован о ї 
ч астки  в д о ч ірн ьом у  
п ідпри єм стві 4291
Р а зо м  зм ін  у к а п іт а л і 4295 32 725 170 - (13 253) (3) * 19 639

З а л и ш о к  н а  к ін е ц ь  
р о к у 43 0 0 32 825 / 170 - (13 677) (3) -

— і

19315
_ 3

Лилик Оксана Ярославівна

Циганова Наталя Олександрівна



РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) 

до фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН»

за 2016 рік.

1. Загальна інформація.

Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (далі по тексту -  ТОВ «СС ЛОУН», Товариство).

Повне найменування російською мовою: ОБІЦЕСТВО С ОЕРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СС ЛОУН».

Повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «СС LOAN».
Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «СС ЛОУН».
Скорочене найменування російською мовою: ООО «СС ЛОУН».
Скорочене найменування англійською мовою: «СС LOAN» LLC.
Дата реєстрації Товариства: 19.10.2015.
Код за ЄДРПОУ: 40071779.
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.
Фактична адреса Товариства: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 літера А.
Юридична адреса Товариства: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 літера А.
Основна діяльність: 64.92 Інші види кредитування.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи : серія ФК № 737 від 14.04.2016 року.
Органи управління Товариства: Вищий орган Товариства -  Загальні збори Учасників; 

Виконавчий орган Товариства -  Директор;
Контролюючий орган -  Ревізійна комісія.

Облікова кількість працівників Товариства станом на 31.12.2016 - 82 особи.
Середньооблікова кількість працівників за 2016 рік -  30 осіб.
Річна фінансова звітність Товариства затверджується Загальними зборами Учасників 

відповідно до Статуту ТОВ «СС ЛОУН».
Дата звітності: 31.12.2016.
Звітний період: звітний 2016 рік, який починається 01.01.2016 та закінчується 31.12.2016.
Валюта звітності: національна валюта України -  гривня.
Одиниця виміру валюти звітності: у тис. грн. без десяткового знака.
Зіставна звітність: фінансова звітність Товариства складається з: Балансів (Звітів про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2015 року, 31.12.2016 року; Звітів про фінансові результати, 
Звітів про рух грошових коштів, Звітів про власний капітал за 2015 і 2016 роки, приміток та 
порівняльної інформації.

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від надання фінансових 
послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених 
підрозділів.

2. Основа складання фінансової звітності.

Фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2016 було складено із використанням 
концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог



Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі -  МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», та які є чинними на 01.01.2016 року.

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними 
стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених 
Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства 
самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб 
інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним 
характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Для складання фінансової звітності керівництво Товариства виконує оцінку відображених 
у фінансовій звітності активів, пасивів, доходів та витрат, виходячи з концепції безперервного 
функціонування та дотримується тих самих облікових політик.

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

Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік 
та складає фінансову звітність відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

3. Економічне середовище, в умовах якого підприємство здійснює свою діяльність.

В 2016 році почалася повільна стабілізація макроекономічної ситуації в Україні. 
Секторальне відновлення економіки та збільшення доданої вартості спостерігалось в переробній 
промисловості, у внутрішній торгівлі, в транспорті. В країні знизився рівень інфляції порівняно з 
2014-2015 роках в основному завдяки стабілізації валютного курсу. Почалося і зростання 
заробітних плат населення, але через підвищення тарифів на енергоресурси добробут населення 
залишався низьким. Почав поступово відновлюватись внутрішній попит, в той час як зовнішній 
попит продовжує скорочуватись.

В 2016 році практично завершилося реформування банківського сектору, але банки ще не 
відновили активного кредитування населення. В той же час, враховуючи вищесказане, на 
фінансовому ринку України сформувався високий попит населення на споживчі кредити. 
Активними гравцями в даному сегменті виступили фінансові компанії, які видають позики 
населенню. Значного розвитку та популярності набуло онлайн кредитування як через появу 
нових гравців на фінансовому ринку так і через нарощування обсягів кредитування населення 
існуючими.

Ключовими середньостроковими ризиками в розвитку он-лайн кредитування в Україні 
залишаються можливість ескалації російської агресії на сході України, низький темп 
структурних реформ, зміна регуляторної політики, коливання валютного курсу, несприятливий 
інвестиційний клімат.

4. Основні положення облікової політики.

Облікова політика -  це сукупність принципів, методів та процедур, що використовує 
Товариство для складання фінансової звітності. Облікова політика TOB «СС ЛОУН» базується 
на чинному законодавстві України, міжнародних стандартах фінансової звітності, рішеннях 
Загальних зборів Учасників та Директора.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності ТОВ «СС ЛОУН» 
є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів Товариства.



Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у грошовій одиниці 
України -  гривні. Звітним періодом для складання фінансової звітності Товариства є 
календарний рік, починаючи з 1-го січня по 31-ше грудня, а для новоствореного - з моменту 
реєстрації по 31-ше грудня.

Річна фінансова звітність включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів;
Звіт про власний капітал;
Примітки до звітів, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу 
пояснювальну інформацію.

Дата балансу -  дата, на яку складений баланс Товариства. Баланс (Звіт про фінансовий 
стан) Товариства складається станом на кінець останнього дня звітного кварталу (року).

Товариство дотримується принципів складання фінансової звітності, викладених у 
Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, 
передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а 
саме:

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і 
доходів підприємства;
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути 
на рішення, що приймаються на її основі;
автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена 
від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні 
відображатися у фінансовій звітності підприємства;
послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової 
політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених 
Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути 
обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з 
припущення, що його діяльність буде тривати далі;
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату 
звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 
здійснені для отримання цих доходів;
превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх 
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, 
виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських 
операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій 
одиниці;
періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з 
метою складання фінансової звітності.



Організація бухгалтерського обліку в TOB «СС ЛОУІІ».

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться Товариством. 
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий 
вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік -  процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність Товариства зовнішнім та внутрішнім користувачам.

Управлінський облік -  система опрацювання та підготовки інформації про діяльність 
Товариства для внутрішніх користувачів у процесі управління Товариством.

Податковий облік грунтується на даних бухгалтерського обліку та здійснюється 
відповідно до вимог Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових 
актів з питань оподаткування.

Згідно зі статтею 134 Податкового кодексу України, Товариство з 2015 року не застосовує 
коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення 
об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Інші податки та обов’язкові платежі сплачуються Товариством згідно з чинним 
законодавством України.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження 
опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку несе Директор 
ТОВ «СС ЛОУН», який здійснює керівництво Товариством відповідно до законодавства та 
установчих документів. Директор створює необхідні умови для правильного ведення 
бухгалтерського обліку в Товаристві, забезпечує неухильне виконання всіма працівниками, 
причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо 
дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві та складання фінансової звітності здійснює 
головний бухгалтер. Права й обов’язки головного бухгалтера визначаються його посадовою 
інструкцією.

Головний бухгалтер ТОВ «СС ЛОУН»:
забезпечує дотримання в Товаристві встановлених єдиних методологічних засад 
ведення бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової 
звітності;
організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 
господарських операцій;
бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат 
від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства; 
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку в Товаристві.

Ведення обліку в ТОВ «СС ЛОУН» здійснюється за допомогою програмного комплексу 
«1 С: Підприємство» із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення 
необхідної деталізації облікової інформації, головний бухгалтер може вводити додаткові 
субрахунки.

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від Товариства:
прийняття оцінок та припущень, які можуть вплинути на розмір активів і зобов’язань у 
поточному періоді та наступних звітних періодах;
перегляду оцінок та припущень на постійній основі з використанням наявного досвіду 
та інших факторів, у тому числі очікувань щодо подій, настання яких в поточних 
умовах здається ймовірним.



Облік запасів.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в 
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути 
достовірно визначена.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. 

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх собівартість, яка повинна включати всі 
витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів 
до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

TOB «СС ЛОУН» застосовує постійну систему обліку запасів. Оцінка запасів при їх 
вибутті здійснюється Товариством за методом ФІФО, тобто за формулою - "перше надходження 
- перший видаток".

Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів, що передані в експлуатацію, 
виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного 
кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом 
строку їх фактичного використання.

Облік основних засобів.

Об’єкт основних засобів визначається активом, якщо існує імовірність того, що 
Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його вартість 
може бути достовірно визначена. Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства 
за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Поріг 
суттєвості вартості для визначення об'єкта основних засобів становить 6000 гривень.

Для оцінки основних засобів після первинного визнання застосовується модель 
собівартості, при якій об’єкт основних засобів необхідно враховувати за його собівартістю мінус 
будь-яка накопичена амортизація і будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих 
самих принципів, як і для придбаного активу. Собівартість наднормативних сум відходів 
матеріалів, оплати праці або інших ресурсів, витрачених при створенні активу власними силами, 
не включається до собівартості активу.

Нарахування амортизації основних засобів Товариство здійснює протягом строку 
корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється Товариством при визнанні 
цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання визначається 
по кожному об’єкту основних засобів постійно діючою комісією Товариства, з урахуванням 
наступного:

№
з/п

Вид основного засобу Група 
основних 
засобів в 

податковому 
обліку

Строк корисного використання (років) 
в бухгалтерському та податковому 

обліку

1 2 3 4
і Будинки

3
Не менше 20 років

2 Споруди Не менше 15 років
о3 Передавальні пристрої Не менше 10 років
4 Машини та обладнання: Не менше 5 років

3 них: електронно-обчислювальні 
машини, інші машини для автоматичного



оброблення інформації, пов'язані з ними 
засоби зчитування або друку інформації, 
пов'язані з ними комп'ютерні програми 
(крім програм, витрати на придбання 
яких визнаються роялті, та/або програм, 
які визнаються нематеріальним активом), 
інші інформаційні системи, комутатори, 
маршрутизатори, модулі, модеми, 
джерела безперебійного живлення та 
засоби їх підключення до 
телекомунікаційних мереж, телефони (в 
тому числі стільникові), мікрофони і 
рації.

4
Не менше 2 років

5 Транспортні засоби 5 Не менше 5 років
6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 6 Не менше 4 років
7 Інші основні засоби 9 Не менше 12 років
8 Тимчасові (нетитульні) споруди 12 Не менше 5 років

Амортизація основних засобів нараховується Товариством щомісячно із застосуванням 
прямолінійного методу. Амортизацію Товариство починає нараховувати, коли об’єкт основних 
засобів став придатним для використання. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, 
яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як актив, утримуваний для продажу, 
або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття 
внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Ліквідаційна 
вартість об’єктів основних засобів приймається за нуль гривень. Період амортизації основних 
засобів переглядається на кінець кожного фінансового року.

Облік нематеріальних активів.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі Товариства, 
якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його 
використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Придбані (створені) 
нематеріальні активи зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

Для оцінки нематеріальних активів, після первинного визнання, застосовується модель 
собівартості, при якій об’єкт нематеріального активу необхідно відображати за його собівартістю 
за винятком будь-якої накопиченої амортизації і будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх 
корисного використання, який встановлюється Товариством при визнанні цього об’єкта активом 
(при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання визначається по кожному 
нематеріальному активу постійно діючою комісією Товариства, відповідно до наступного:

№ з/п Вид нематеріального активу Група
нематеріальних 

активів в
податковому обліку

Строк корисного використання в 
бухгалтерському та податковому 

обліку

1 Права користування майном 2 Відповідно до
правовстановлюючого документа

2 Права на комерційні 
позначення

3 Відповідно до
правовстановлюючого документа



3 Права на об’єкти 
промислової власності

4 Не менше 5 років, якщо не 
вказано меншого строку у 
правовстановлюючих документах

4 Авторські та суміжні з ними 
права

5 Не менше 2 років, якщо не вказано 
меншого строку у 
правовстановлюючих документах

5 Інші нематеріальні активи 6 Відповідно до
правовстановлюючого документа

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування 
нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається 
Товариством, але не може становити менше 2 та більше 10 років.

Амортизація нематеріальних активів нараховується Товариством щомісячно із 
застосуванням прямолінійного методу. Амортизацію Товариство починає нараховувати, коли 
нематеріальний актив став придатним для використання. Нарахування амортизації припиняється 
на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний 
для продажу (або включається до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої 
припиняється визнання цього активу.

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної 
передачі або неможливості отримання Товариством надалі економічних вигод від його 
використання.

Ліквідаційна вартість нематеріального активу з певним терміном корисної експлуатації 
приймається за нуль гривень.

Період амортизації нематеріального активу переглядається на кінець кожного фінансового 
року. Нематеріальний актив з невизначеним терміном корисної експлуатації не підлягає
амортизації.

Облік грошових коштів.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі Товариства 
призначений рахунок «Каса». За дебетом рахунку «Каса» відображається надходження грошових 
коштів у касу Товариства, за кредитом -  виплата грошових коштів із каси.

Для обліку наявності та руху грошових коштів, іцо знаходяться на рахунках Товариства в 
банках та можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок «Рахунки в 
банках». За дебетом рахунку «Рахунки в банках» відображається надходження грошових коштів, 
за кредитом -  їх використання. Субрахунки «Поточні рахунки в національній валюті» та «Інші 
рахунки в банку в національній валюті» призначені для узагальнення інформації про наявність та 
рух грошових коштів Товариства в грошовій одиниці України.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті, при первинному визнанні 
відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату 
здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 
монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у 
Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються згорнутим результатом 
впливу курсових різниць у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.



Фінансові інструменти.

Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: 
подання» і МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансові інструменти, з метою складання фінансової звітності, класифікуються за 
наступними категоріями:

- доступні до продажу; 
утримувані до погашення.

Позики та дебіторська заборгованість -  це непохідні фінансові активи з фіксованим 
платежем або платежем, який підлягає визначенню та не має котирування на активному ринку, за 
винятком тих:

які Товариство має намір продати негайно або в найближчий час, та які класифікує як 
утримувані для продажу, а також тих, які Товариство визначає за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

- яких Товариство після первісного визнання як доступні для продажу, або
щодо яких боржник може не відшкодувати значною частиною всю суму боргу з інших 
причин, ніж зменшення позики, та які Товариство класифікує як доступні для 
продажу.

Класифікація позик та дебіторської заборгованості на поточні та непоточні проводиться в 
момент їх визнання, а потім -  на кожну дату балансу (станом на кінець останнього дня кварталу 
(року)).

Датою визнання дебіторської заборгованості за наданими Товариством позиками є дата 
перерахування грошових коштів позичальнику згідно з умовами відповідного договору позики.

У зв’язку з тим, що позики Товариством видаються на короткостроковий час, 
заборгованість визначається у фінансовій звітності за справедливою вартістю з віднесенням їх 
змін на прибуток або збиток.

Фінансові інструменти, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою 
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Амортизована собівартість -  це 
первісна вартість інструмента мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена 
амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення, та мінус будь-яке 
зменшення корисності.

Облік зобов’язань та забезпечень.

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Для цілей бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на: 
довгострокові; 
поточні.

Довгострокові зобов’язання -  всі зобов’язання Товариства, які не є поточними 
зобов’язаннями. До довгострокових зобов’язань належать:

- довгострокові кредити банків;
інші довгострокові фінансові зобов’язання; 
відстрочені податкові зобов’язання;

- інші довгострокові зобов’язання.
Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за 

їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду 
зобов’язання.



Поточні зобов’язання -  зобов’язання Товариства, які будуть погашені протягом 
операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. 
Поточні зобов’язання включають:

короткострокові кредити банків;
кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
поточну заборгованість за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з 
позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати 
праці, за розрахунками з учасниками; 
інші поточні зобов’язання.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення.
Класифікація зобов’язань (довгострокове чи поточне) проводиться в момент їх визнання, а 

потім -  на кожну дату балансу (за станом на кінець останнього дня кварталу (року)). Для 
визначення того, до якого виду належить наявне зобов’язання, проводиться аналіз строку 
погашення цього зобов’язання, передбаченого відповідною угодою. У випадку, коли 
зобов’язання, що раніше було класифіковано як довгострокове, на дату балансу не відповідає 
визначеним критеріям, воно переноситься на рахунки обліку поточних зобов’язань для 
забезпечення правильного складання фінансової звітності Товариства.

Облік доходів.

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку Товариства за такими групами: 
доходи від реалізації послуг; 
інші операційні доходи; 
фінансові доходи; 
інші доходи.

До інших операційних доходів Товариство відносить: 
доходи від користування позикою; 
доходи від штрафних санкцій;
доходи від безоплатно отриманих оборотних активів; 
доходи від операційної курсової різниці; 
доходи від купівлі-продажу іноземної валюти.

Облік витрат.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Товариства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть 
бути достовірно оцінені.

Визнані витрати класифікуються в бухгалтерському обліку Товариства за такими групами: 
адміністративні витрати; 
витрати на збут; 
інші операційні витрати; 
фінансові витрати; 
інші витрати.

До адміністративних витрат Товариство відносить:



матеріальні витрати;
амортизацію основних засобів та нематеріальних активів; 
витрати на оплату праці;
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
витрати на службові відрядження; 
оренда приміщення та обладнання; 
послуги зв’язку;
витрати на утримання основних засобів;
витрати на аудиторські, консультаційні, юридичні, інформаційні послуги;
плату за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків, відкритих в банках;
комунальні витрати;
інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління Товариством.

До витрат на збут Товариство відносить:
амортизацію основних засобів та нематеріальних активів;
витрати на оплату праці;
витрати на соціальне страхування;
інші витрати Товариства, пов’язані із маркетингом.

Облік розрахунків з персоналом.

Витрати на оплату праці персоналу TOB «СС ЛОУН», лікувальні, заохочувальні та 
компенсаційні виплати, відшкодування витрат у зв’язку із відрядженнями, здійснюється 
відповідно до трудового договору між Товариством та працівником, Положення про службові 
відрядження, Положення про оплату праці працівників та інших нормативних документів 
Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Суми витрат на оплату праці у бухгалтерському обліку відображаються у складі витрат 
того місяця, до якого вони належать, незалежно від дати їх виплат. Будь-яка виплата працівнику 
Товариства як компенсація за працю визнається як витрати.

Із сукупного оподатковуваного доходу працівників здійснюються такі утримання:
обов’язкові утримання із заробітної плати -  за нормами відповідно до чинного 
законодавства України;
на користь юридичних або фізичних осіб -  за письмовою заявою співробітника або на 
підставі інших документів згідно з чинним законодавством України; 
на користь TOB «СС ЛОУН» - у покриття дебіторської заборгованості співробітника 
перед Товариством.

Крім обов’язкових відрахувань із заробітної плати працівників ТОВ «СС ЛОУН», 
Товариство здійснює обов’язкові нарахування з соціального страхування на загальний фонд 
оплати праці.

Облік капіталу.

Власний капітал -  частина в активах Товариства, що залишається після вирахування її 
зобов’язань.

Крім статутного капіталу, в Товаристві створюються інші фонди, необхідні для його 
діяльності. Порядок використання та створення фондів визначається рішенням Загальних зборів 
учасників Товариства. Товариство створює та використовує резервний фонд у розмірі, що 
визначається Загальними зборами Учасників Товариства, але не менше, як 25 відсотків від свого 
Статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань



до досягнення ним встановленого розміру. Щорічні відрахування до резервного фонду складають 
5 відсотків від суми чистого прибутку.

Операції зі зв’язаними сторонами.

Зв’язаними сторонами вважаються:
підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; 
підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 
підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени 
родини такої фізичної особи.

Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюється Товариством 
за методом балансової вартості, в межах якого оцінка активів або зобов’язань здійснюється за 
балансовою вартістю, що визначається згідно з відповідним міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку.

Зміни у фінансових звітах та виправлення помилок.

У процесі виправлення помилок та розкриття відповідної інформації в примітках до 
фінансової звітності Товариство враховує наступну межу суттєвості:

для доходів та витрат 1% суми чистого прибутку (збитку) Товариства, отриманого
в звітному періоді;

для окремих об’єктів обліку, що належать до активів, зобов’язань і власного 
капіталу Товариства 2% від суми відповідно активів, зобов’язань і власного капіталу.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, 
здійснюється шляхом коригування залишку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку).

Операційні сегменти.

Товариство в силу своїх особливостей та практики займається одним видом діяльності. У 
зв’язку з цим галузеві сегменти не виділені.

У разі розширення масштабів діяльності TOB «СС ЛОУН» та при появі нових видів 
діяльності, Товариство буде надавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8.

5. Суттєві облікові оцінки та судження.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які 
впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про 
потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються. У 
разі потреби коригувань, такі зміни відображаються у складі фінансових результатів за період, 
коли про них стає відомо.

Активи - ресурси, контрольовані Товариством у результаті минулих подій, від яких 
очікується отримання економічної вигоди в майбутньому.

Зобов'язання - поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті подій минулих 
періодів, врегулювання якої призведе до відтоку з Товариства ресурсів, що містять економічну
вигоду.

Капітал - залишкова частка в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань.



Доход - прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, у формі приросту (або 
збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не 
пов'язаного з внесками власників.

Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у 
формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не 
пов'язаного з його розподілом між власниками (учасниками).

Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- відповідають визначенням одного з елементів;
- відповідають критеріям визнання.
Критерії визнання:
а) існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство одержить економічні вигоди, 

пов’язані з цим активом;
б) вартість активу для підприємства можна вірогідно оцінити.
Вважати всі активи, які перебувають у власності Товариства, контрольованими і 

достовірно оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на 
момент їх визнання.

Також вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від 
яких очікується отримання економічних вигод у разі їх реалізації третім особам.

Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням 
Директора Товариства.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

Фінансова звітність підготовлена, виходячи з припущення про діяльність Товариства в 
майбутньому, що передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у процесі звичайної 
діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть 
(окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких 
коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне 
продовжувати свою діяльність в майбутньому.

6. Нематеріальні активи

Авторське 
право та 

суміжні з ним 
права

Права на 
комерційні 
позначення

Всього

Первісна (переоцінена) вартість
Залишок па 31.12.2015 8 - 8
Надходження 272 2 274
Вибуття - - -

Залишок на 31. 12.2016 280 2 282
Амортизація

Залишок на 31.12.2015 - - -

Амортизаційні відрахування 77 - 77
Вибуття - - -

Залишок на 31.12.2016 77 - 77
Залишкова вартість на 31.12.2015 8 - 8
Залишкова вартість на 31.12.2016 203 2 205



Станом на 31.12.2016 балансова вартість нематеріальних активів Товариства складає 205 
тис. гри. (станом на 31.12.2015 -  8 тис. грн.). Надходження у 2016 році за нематеріальними 
активами складають 274 тис. грн.: авторське право та суміжні з ним права -  на суму 272 тис. грн., 
права на комерційні позначення - на суму 2 тис. грн. Вибуття нематеріальних активів у 2016 році
не відбувалось.

За 2016 рік сума амортизаційних відрахувань склала 77 тис. грн. та відображена у Звіті 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) у складі витрат.

7. Основні засоби.

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти,
прилади,
інвентар,

меблі

Всього

Первісна (переоцінена) вартість
Залишок на 31.12.2015 42 - 29 71
Надходження 867 832 41 1740
Вибуття - - - -
Залишок на 31. 12.2016 909 832 70 1811

Накопичена амортизація
Залишок на31.12.2015 1 - 1 2
Амортизаційні відрахування 116 70 14 200
Вибуття - - - -

Залишок на31.12.2016 117 70 15 202
Балансова вартість

Залишок на 31.12.2015 41 - 28 69
Залишок на 31.12.2016 792 762 55 1609

Станом на 31.12.2016 балансова вартість основних засобів Товариства складає 1609 тис. 
грн. (станом на 31.12.2015 -  69 тис. грн.). Надходження основних засобів за 2016 рік у сумі 1740 
тис. грн. складаються, у тому числі: з групи «Машини та обладнання» - 867 тис. грн., з групи 
«Транспортні засоби» - 832 тис. грн., з групи «Інструменти, прилади, інвентар, меблі» - 41 тис. 
грн. Вибуття основних засобів у 2016 році не відбувалось.

За 2016 рік сума амортизаційних відрахувань основних засобів склала 200 тис. грн. та 
відображена у Звіті про сукупні доходи у складі адміністративних витрат та витрат на збут.

Основні засоби у групі «Транспортні засоби» - є активами, які придбані на умовах 
договору фінансового лізингу № 4595 від 15.08.2016 року, балансова вартість цих основних 
засобів складає 762 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 Товариство не має основних засобів, що передані у заставу для 
забезпечення зобов’язань, але має основні засоби, на які обмежені права власності.

Основними засобами, які обмежені правами власності, станом на 31.12.2016 є автомобіль, 
придбаний на умовах фінансового лізингу.



8. Запаси.

Запаси 31.12.2015 31.12.2016
Поворотна тара - 2
Паливо 19
Запасні частини - 2
Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) - 16
Всього запасів - 39

Запаси складаються з: поворотної тари, палива, запасних частин, малоцінних
швидкозношуваних предметів.

Станом на 31.12.2016 запаси Товариства відображені за собівартістю, вартість яких 
складає 39 тис. грн. (станом на 31.12.2015 вартість запасів відсутня).

9. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.

Станом на 31.12.2016 дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня 
(станом на 31.12.2015 - також немає).

10. Дебіт орська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів.

31.12.2015 31.12.2016
Розрахунки з нарахованих доходів - 1867
Резерв сумнівних боргів по заборгованості з нарахованих 
доходів

- (152)

Всього дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

- 1715

Станом на 31.12.2016 дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 
складає 1715 тис. грн. (станом на 31.12.2015 -  відсутня) та включає в себе: 

нараховані відсотки за наданими позиками у сумі -  1867 тис. грн.; 
резерв сумнівних боргів по нарахованих процентах -  (152 тис.) грн.

Резерв сумнівних боргів
Страховий резерв по заборгованості за 

нарахованими доходами
Залишок на 31.12.2015 -

Сторнований резерв -

Сформований резерв 152
Залишок на 31.12.2016 152

11. Інша поточна дебіторська заборгованість.

31.12.2015 31.12.2016
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 203 761
Розрахунки з іноземними постачальниками - 26
Розрахунки з іншими дебіторами 1 1
Розрахунки по виданим позикам - 11305
Розрахунки з державними цільовими фондами - 3
Резерв сумнівних боргів по заборгованості за виданими 
позиками

- (2073)

Всього інша поточна дебіторська заборгованість 204 10023



Резерв сумнівних боргів по заборгованості за виданими позиками
Страховий резерв по заборгованості за виданими 

позиками
Залишок на 31.12.2015 -
Сторнований резерв -
Сформований резерв 2073
Залишок на 31.12.2016 2073

Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій 
сформований відповідно до «Методики розрахунку резервів на можливі втрати по кредитних 
продуктах» затвердженої наказом Товариства. При формуванні страхового резерву Товариство 
керується принципом пріоритету економічного змісту операцій. Страховий резерв формується по 
конкретній заборгованості.

Станом на 31.12.2016 загальна сума резерву сумнівних боргів складає 2225 тис. грн., у 
тому числі:

- по заборгованості по нарахованих доходах -  152 тис.грн.;
- по заборгованості за виданими позиками - 2073 тис. грн.

12. Гроші та їх еквіваленти

У складі грошових коштів та їх еквівалентів відображено грошові кошти в національній
валюті, у тому числі:

Гроші та їх еквіваленти 31.12.2015 31.12.2016
В касі Товариства - -
На рахунках в національній валюті 7 1872
На рахунках в іноземній валюті - 2596
Грошові кошти у дорозі - 2652
РАЗОМ: 7 7120

Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом.
До складу статті «Інші надходження від операційної діяльності» Звіту про рух грошових 

коштів включені наступні надходження грошових коштів за 2016 рік:
винагорода за користування позикою - 6870 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні); 
позитивний результат від операцій купівлі-продажу валюти -61 тис. грн. (за 2015 рік -
відсутні);
надходження від фонду соціального страхування -  2 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні); 
помилково зараховані на поточний рахунок -  4 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні); 
інші надходження -  28 тис. грн. (за 2015 рік -  3 тис. грн.)

Загальна сума статті «Інші надходження від операційної діяльності» за 2016 рік - 6965 тис. 
грн. (за 2015 рік -  3 тис. грн.).

До складу статті «Інші витрачання від операційної діяльності» Звіту про рух грошових 
коштів включено за 2016 рік:

суми платежів, сплачених за об’єкти операційної оренди -  1139 тис. грн. (за 2015 рік - 
326 тис. грн.);
від’ємне значення від операцій купівлі-продажу валюти - 42 тис. грн. (за 2015 рік -
відсутні);
оплата банківських послуг -  610 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні);



- виплати підзвітним особам -  260 тис. гри. (за 2015 рік -  3 тис. гри.); 
повернення помилково зарахованих грошей -  4 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні);

- інші витрачання - 22 тис. грн. (за 2015 рік -  відсутні).
Загальна сума статті «Інші витрачання від операційної діяльності» за 2016 рік - 2077 тис. 

грн. (за 2015 рік -  329 тис. грн.)

13. Власний капітал.

У статті Балансу «Зареєстрований (пайовий) капітал» наведено зафіксований установчими 
документами TOB «СС ЛОУН» загальний розмір статутного капіталу в сумі 32825 тис. грн.

Учасники Розмір вкладу, 
тис. грн.

% у Статутному 
капіталі

Мамателашвілі Арчіл -  громадянин Республіки Грузія 33 0,1
Компанія СС Контіненталь Сіті Кепітал Лтд 32792 99,9
РАЗОМ: 32825 100

Станом на 31.12.2016 статутний капітал Товариства було сформовано у сумі 32825 тис. 
грн., та сплачено у розмірі 32822 тис. грн., що і відображено у Звіті про власний капітал (станом 
на 31.12.2015 було сформовано статутний капітал та погашено у сумі 100 тис. грн.).

Внески до Статутного капіталу здійснювались виключно грошовими коштами.
Станом на 31.12.2016 несплачений капітал складає 3 тис. грн.
Курсові різниці за внесками засновників в статутний капітал Товариства в іноземній 

валюті були відображені в додатковому капіталі за 2016 рік в сумі 170 тис. грн., що і відображено 
у Звіті про власний капітал.

Станом на 31.12.2016 непокриті збитки Товариства складають 13677 тис. грн. (станом на 
31.12.2015 -424 тис. грн.), що і відображено у Звіті про власний капітал TOB «СС ЛОУН».

Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016 складає -  19315 тис.
грн.

Управління капіталом ТОВ «СС ЛОУН» спрямовано на досягнення дотримання вимог до 
капіталу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості 
безперервно діючого підприємства.

14. Довгострокові зобов’язання та забезпечення.

Станом на 31.12.2016 заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями та 
забезпеченнями складає 374 тис. грн. (станом на 31.12.2015 заборгованість відсутня).

До складу «Інші довгострокові зобов’язання» включена заборгованість по фінансовому 
лізингу в сумі 374 тис. грн.

15. Поточні зобов’язання.

У статті Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» 
відображено суму заборгованості постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи та 
послуги.

Станом на 31.12.2015 поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
складає 12 тис. грн.



Станом на 31.12.2016 поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
складає 708 тис. грн.

У статті Балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» відображено суму 
заборгованості перед бюджетом, що становить:

- станом на 31.12.2016 - 6 тис. грн. заборгованість з податку на додану вартість;
- станом на 31.12.2015 - заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня.
У статті Балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування» відображено 

суму заборгованості перед бюджетом за фондом соціального страхування, що становить: 
станом на 31.12.2016 - 1 тис. грн.; 
станом на 31.12.2015 - заборгованість відсутня.

У статті Балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображено 
суму заборгованості перед працівниками з оплати праці, що: 

станом на 31.12.2015 - заборгованість відсутня; 
станом на 31.12.2016 - складає 2 тис. грн.

16. Поточні забезпечення.

Товариство створює резерв витрат за майбутніми відпустками для рівномірного 
віднесення їх на витрати. Розрахунок резерву здійснюється щомісячно виходячи з фонду оплати 
праці, коефіцієнта резервування та коригуючого коефіцієнта (22% - ставки єдиного внеску). 
Коефіцієнт резервування обчислюється з початку року як відношення річної планової суми на 
оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На дату балансу резерви 
коригуються за даними інвентаризації.

Станом на 31.12.2015 - поточних забезпечень Товариство не має.
Станом на 31.12.2016 - поточні забезпечення складають 294 тис. грн.

17. Інші поточні зобов’язання.

Вид заборгованості 31.12.2015 31.12.2016
Заборгованість перед підзвітними особами 130 5
Заборгованість перед позичальниками по переплатах - 6
Заборгованість перед іншими кредиторами (у т.ч. за 
поточними позиками)

470 -

Всього інших поточних зобов’язань 600 11

18. Чистий дохід від реалізації послуг.

За 2015 та 2016 роки Товариством не було отримано доходу від реалізації послуг.

19. Інші операційні доходи.

Дохід, який виникав в результаті використання Товариством активів, що приносили 
відсотки, визнавався якщо:

існувала ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, 
пов’язаних з такою операцією;

суму доходу можна було достовірно оцінити:
До складу «Інші операційні доходи» включено наступні види доходів:



Доходи 31.12.2015 31.12.2016
Доходи від користування позикою - 8711
Доходи від безоплатно отриманих оборотних активів - 24
Доходи від штрафних санкцій - 450
Доходи від операційної курсової різниці - 149
Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти - 19
Всього інших поточних зобов’язань - 9353

20. Адміністративні витрати та витрати на збут.

До складу «Адміністративні витрати» у Звіті про фінансові результати включено наступні 
витрати:

Витрати 31.12.2015 31.12.2016
Матеріальні витрати 47 895
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 2 202
Витрати на оплату праці 18 2651
Витрати на соціальне страхування 7 562
Оренда приміщення та обладнання 226 1316
Витрати на відрядження працівників 31 59
Послуги зв’язку 6 194
Витрати на утримання основних засобів 1 13
Витрати на аудиторські, консультаційні, юридичні, 
інформаційні послуги

69 623

Послуги банку 1 165
Комунальні витрати 13 134
Інші 3 2142
Всього адміністративні витрати 424 8956

До складу «Витрати на збут» у Звіті про фінансові результати включено наступні витрати:

Витрати 31.12.2015 31.12.2016
Матеріальні витрати - 3
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів - 75
Витрати на оплату праці - 94
Витрати на соціальне страхування - 21
Витрати на проведення маркетингових заходів - 11061
Всього витрати на збут - 11254

21. Інші операційні витрати.

До складу «Інші операційні витрати» у Звіті про фінансові результати включено наступні 
витрати:

Витрати 31.12.2015 31.12.2016
Витрати на створення резерву сумнівних боргів - 2225
Податки - 78
Всього інші операційні витрати - 2303



22. Інші фінансові доходи.

У 2015 році TOB «СС ЛОУН» не мало у складі сукупного доходу інших фінансових
доходів.

У 2016 році «Інші фінансові доходи» складають 510 тис. грн.

23. Інші доходи.

У 2015 та 2016 роках Товариство у складі сукупного доходу не мало інших доходів.

24. Фінансові витрати.

Товариство не здійснювало у 2015 році фінансових витрат.
У 2016 році «Фінансові витрати» складають 575 тис. грн.

25. Інші витрати.

У 2015 році інших витрат Товариство не має, а у 2016 році «Інші витрати» у складі Звіту 
про фінансові результати складають 28 тис. грн.

26. Податок на прибуток.

За 2016 рік Товариством було отримано непокритих збитків у сумі 13253 тис. грн., що і 
відображено у Звіті про сукупний дохід та Звіті про власний капітал.

Товариство, починаючи з 2016 року визначає об’єкт оподаткування без коригування 
фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) років), а саме: об’єктом оподаткування є 
фінансовий результат, розрахований по бухгалтерському обліку. Тому у ТОВ «СС ЛОУН» 
станом на 31.12.2016 не виникають відстрочені податкові активи та зобов’язання.

27. Оренда.

Станом на 31.12.2016 Товариством укладено угоду фінансового лізингу № 4595 від 
15.08.2016 на придбання транспортного засобу на умовах фінансової оренди.

Залишкова вартість транспортного засобу станом на 31.12.2016 складає 762 тис. грн.
Предметом лізингу є автомобіль, термін дії договору з 15.08.2016 по 19.08.2018.
Враховуючи, що за договором фінансового лізингу лізингові платежі визначаються з 

урахуванням справедливої вартості об’єкту фінансового лізингу, дисконтування заборгованості 
за даним договором фінансового лізингу не проводиться.

Отримання Товариством необоротних активів в оренду відбувається на підставі укладених 
договорів, в яких визначається, крім того, склад об’єктів оренди, строк оренди, орендні платежі 
тощо. Отримані Товариством в операційну оренду активи обліковуються на позабалансовому 
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, що зазначена в орендній угоді 
(договорі) протягом всього строку оренди. Протягом всього строку оренди такі необоротні 
активи не амортизуються. Утримання та експлуатація наданих в операційну оренду необоротних 
активів здійснюється згідно умов договору оренди.

Станом на 31.12.2016 в Товаристві діють угоди з операційної оренди. Загальна балансова 
вартість основних засобів, взятих в операційну оренду, становить 40792 тис. грн.:

оренда офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 літера А, 
договір № 2010/01 від 20.10.2015, балансовою вартістю 40786 тис. грн.; 
оренда кулера питної води, договір № 122/2015 від 20.11.2015, балансовою вартістю 2 
тис. грн.;



- оренда майна та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 16а, 
договір № 693 від 19.10.2016, балансовою вартістю 4 тис. грн.

Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів по строках оренди:
- до одного року -  297 тис. грн., станом на 31.12.2015. 

до одного року -  1514 тис. грн., станом на 31.12.2016.
Строк дії договорів з оренди офісного приміщення обмежений одним роком. В орендних 

угодах передбачені наступні обмеження:
не передавати об’єкт оренди третім особам, у тому числі і на умовах суборенди, без 

згоди орендодавця;
не здійснювати капітальний ремонт, перепланування, добудову, перебудову 

приміщень без згоди орендодавця.
Станом на 31.12.2016 Товариство не укладало угод суборенди.

28. Розрахунки зі зв’язаними сторонами.

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або 
здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, 
як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони". Рішення про те, які 
сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і 
виходячи з характеру стосунків із зв'язаними сторонами.

Зв’язаною стороною є особа, яка контролює суб'єкт господарювання, та звітує, або 
здійснює спільний контроль над ним:

I. Засновник Товариства та фінансовий директор - громадянин Республіки Грузія 
Мамателашвілі Арчіл, котрий є зв’язаною стороною.

- У 2016 році засновником Мамателашвілі А. було погашено статутного капіталу у сумі 31 
тис. грн. Станом на 31.12.2016 заборгованість по внесках у статутний капітал за Мамателашвілі 
А. складає 3 тис. грн.;

- Нарахована та виплачена заробітна плата у 2016 році у сумі -  51 тис. грн.;
- Проведені виплати на відрядження у 2016 році у сумі -  45 тис. грн.
Зв'язаними сторонами у Товаристві визначено провідний управлінський персонал:
II. Директор ТОВ «СС ЛОУН» Лилик Оксана Ярославівна, у 2016 році Товариством були 

проведені наступні компенсаційні виплати зв’язаній стороні:
- Нарахована та виплачена заробітна плата у сумі -  146 тис. грн.;
- Проведені виплати за підзвітними сумами -  13 тис. грн.
- Виплата поворотної фінансової допомоги у сумі -  235 тис. грн.
III. Начальник відділу кредитування Остапчук Світлана Сергіївна - відповідальна особа за 

проведення фінансового моніторингу, у 2016 році Товариством були проведені наступні 
компенсаційні виплати зв’язаній стороні:

- Нарахована та виплачена заробітна плата у сумі -  88 тис. грн.;
- Проведені виплати за підзвітними сумами -  120 тис. грн.
- Виплата поворотної фінансової допомоги у сумі -  151 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітною особою станом на 31.12.2016 

по Остапчук С.С. складає 5 тис. грн.



29. Події після звітної дати.

Подія Наявність
Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства НІ
Оголошення плану про припинення діяльності ні
Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження ні
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, 
інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом

ні

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

ні

Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства (ставка 
НБУ)

ні

Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, 
внаслідок надання значних гарантій

ні

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

ні

Дивіденди за звітний період оголошені Товариством після дати балансу ні
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій ні
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була 
визнана сумнівною.

ні

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

ні

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

ні

Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення 
даних фінансової звітності.

ні

ЗО. Вплив інфляції на монетарні статті.

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції, відповідно до МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проведено.

Дата затвердження звіту: 14 лютого 2017 року

Директор

Головний

О.Я.Лилик 

II.О.Циганова
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PSPAudit LLC 
23 A Zlatoustovskaya St., Kiev, 01135 

Tel/fax: +38 044 281 06 07 
Email: office@pspaudit.com.ua 
Website: www.pspaudit.com.ua

Для надання:
Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Управлінському персоналу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН»

Аудиторський висновок 
(Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СС ЛОУН»
станом на 31 грудня 2016 року

Відповідно до укладеного договору №02/01-2017 від 13.01.2017р. нами 
проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬЕІІСТЮ «СС ЛОУН» (далі -  Підприємство) за 
рік, що закінчився 31.12.2016р.

Основні відомості про Підприємство

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СС ЛОУН».

Код за ЄДРПОУ: 40071779.

Місцезнаходження: 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 7 
літера А.

Дата державної реєстрації: 19.10.2015р., номер запису: 1 070 102 0000 060004. 

Протягом аналізованого періоду зміни щодо реєстраційних даних не вносились. 
Види діяльності за КВЕД:

- 64.92 -  Інші види кредитування.

Ліцензії та спеціальні дозволи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) серії ФІ< 
№737 від 14.04.2016р. (згідно Рішення про видачу свідоцтва від 14.04.2016р. 
№809, реєстраційний номер 13103345). Код фінансової установи -  13.

mailto:office@pspaudit.com.ua
http://www.pspaudit.com.ua


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Наявний Додаток до Свідоцтва серії ФК №737, згідно якого -  види фінансових 
послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій 
та/або дозволів відповідно до законодавства -  надання позик.

Статутний капітал станом на 31.12.2016р., згідно зі Статутом складає 
32 825 256,55 грн., що еквівалентно 1 246 599,66 доларів США. Формується 
шляхом внесення учасниками внесків у грошовій формі.

Середньооблікова чисельність працюючих складає в 2016 році ЗО осіб.

Керівництво:

Директор Лилик Оксана Ярославівна.

Головний бухгалтер Циганова Наталя Олександрівна.

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі Підприємства відсутня.

Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Перевірена нами фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 
31.12.2016р. TOB «СС ЛОУН» (що додається) включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;

- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;

- Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2016р.;

- Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016р.

Також до перевірки були надані:

- Протоколи, накази, облікові регістри та інші документи, що дозволяють 
сформувати думку про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
Підприємства за рік, що закінчився 31.12.2016р.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти 
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, внутрішні нормативні акти Підприємства.

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську 
діяльність» від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема 
MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 
MCA 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», MCA 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність».

Відповідальність управлінського персоналу. Управлінський персонал 
Підприємства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової

mgi/У
"PSPAudit



АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

зв іт н о с т і та вимог чинного законодавства та за такий внутрішній контроль, 
який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 
або помилки.

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки 
щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання 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, прийнятності 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання 
фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для 
висловлення умовно-позитивної думки.

Висновок аудитора

Пояснювальний параграф

Аудитори не були присутні при проведенні річної інвентаризації активів 
Підприємства, однак в ході перевірки виконано альтернативні процедури, що 
дають змогу підтвердити залишки активів та зобов’язань (результати 
проведеної річної інвентаризації відображено в протоколі №1 від 29.12.2016р.).

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
пояснювальному параграфі, фінансова звітність Підприємства надає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про його фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати за 2016 рік, та про 
рух грошових коштів за 2016 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного 
законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.
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Валюту балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «СС ЛОУН» 
станом на 31 грудня 2016 року в сумі 20 711 тис.грн. підтверджуємо.

Відомості щодо окремих компонентів фінансової звітності 
Облікова політика

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти 
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, внутрішні нормативні акти Підприємства.

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і 
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому 
грошовому виразі шляхом безперервного документального, 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. Бухгалтерський 
облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської 
комп'ютерної програми «1С:Підприємство 8.2».

Облікова політика Підприємства затверджена Наказом про облікову політику 
№38 від 31.12.2015р., яким обумовлений порядок обліку активів, зобов’язань та 
власного капіталу Підприємства, а також його доходів та витрат.

Під час перевірки змісту наданих форм фінансової звітності аудитором 
встановлено, що показники в них взаємозв'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 Підприємства, та зроблено оцінку 
відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та законодавству, чинному 
протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за період 
з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. складена на підставі облікових регістрів, дані 
яких сформовані на підставі первинних документів.

Підприємством відповідно до Наказу №3011-4 від 30.11.2016р. призначена 
робоча інвентаризаційна комісія для проведення річної інвентаризації за 2016 
рік та проведена річна інвентаризація активів та зобов’язань відповідно до 
вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення 
про Інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014р. №879.
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На основі проведення аудиторами тестів контролю встановлено, що 
бухгалтерський облік в цілому ведеться Підприємством відповідно до вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями, Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, інших законодавчих та нормативно - правових документів 
з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, а також прийнятих 
Підприємством облікових політик.

Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал Підприємством відображається у фінансовій звітності 
відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності», міжнародний 
документ від 01.01.2012р.

Станом на 31.12.2016р. власний капітал складає 19 315 тис.грн. та має 
структуру, наведену в Таблиці 1.

Таблиця 1
Структура власного капіталу Підприємства станом на 31.12.2016р.

mgi .
PSP Audit

(тис.грн.)
№
п/п Елемент власного капіталу Сума

1 2 3
1 Зареєстрований (Статутний) капітал 32 825
2 Додатковий капітал 170
3 Непокритий збиток -13 677
4 Неоплачений капітал -3

Всього: 19 315

Статутний капітал станом на 31.12.2016р. згідно зі Статутом складає 
32 825 256,55 грн., що еквівалентно 1 246 599,66 доларів СИТА. Статутний 
капітал сформовано виключно грошовими коштами.

Учасниками Підприємства є:
- громадянин Республіки Грузія Мамателашвілі Арчіл, громадянин Республіки 
Грузія (0,1% у статутному капіталі);
- КОМПАНІЯ «СС Контіненталь Сіті Кепітал Лтд», що заснована та існує 
відповідно законодавства Республіки Кіпр, (99,9% у статутному капіталі).

Розкриття інформації за видами активів Підприємства

Станом на 31.12.2016р. загальна вартість активів Підприємства складає 20 711 
тис.грн., що в порівнянні з даними на початок року збільшились на 20 423 
тис.грн.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та накопиченої 
амортизації

Необоротні активи Підприємства складаються з основних засобів та 
нематеріальних активів. Структура необоротних активів представлена в 
Таблиці 2.
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Таблиця 2
Структура необоротних активів Підприємства станом на 31.12.2016р.

_____________________________________ (тис.гри.)
№
п/п Вид необоротного активу Первісна

вартість
Накопичена
амортизація

1 2 3 4
1 Нематеріальні активи 282 77
2 Основні засоби 1 811 202

Всього: 2 093 279

Відповідно до прийнятої Підприємством облікової політики облік основних 
засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 
«Основні засоби», міжнародний документ від 01.01.2012р., та МСБО 38 
«Нематеріальні активи», міжнародний документ від 01.01.2012р.

Згідно прийнятої облікової політики Підприємства до основних засобів 
відносяться матеріальні активи вартістю більше 6 000,00 грн.

Облік фінансових інвестицій

Станом на 31.12.2016р. на балансі Підприємства фінансові інвестиції не 
обліковуються.

Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань

Станом на 31.12.2016р. відстрочені податкові активи та зобов’язання відсутні.

Облік запасів

Станом на 31.12.2016р. залишок запасів Підприємства складає 39 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2016р. поточна дебіторська заборгованість у Підприємства 
складає 11 738 тис.грн. Структура дебіторської заборгованості представлена в 
Таблиці 3.

Таблиця З
Структура дебіторської заборгованості Підприємства
____________________________________________________________ (тис.грн.)

№
п/п Вид дебіторської заборгованості 31.12.2015р. 31.12.2016р.

1 2 3 4

1 Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
нарахованих доходів

“ 1 715

2 Інша поточна дебіторська заборгованість 204 10 023
Всього: 204 11738

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», міжнародний документ від 01.01.2012р., та 
інших Міжнародних стандартів фінансової звітності.
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Станом на 31.12.2016р. резерв сумнівних боргів Підприємства складає 
2 225 тис.грн.

Облік грошових коштів

Станом на 31.12.2016р. залишки грошових коштів та їх еквівалентів 
Підприємства становлять 7 120 тис.грн., що відповідає значенню р.1165 
Балансу. Дані грошові кошти є залишками на рахунках в банку. Залишки, 
відображені в облікових реєстрах, відповідають даним фінансової звітності та 
підтверджені виписками банку.

Підприємство має наступні рахунки в банках:
1. Поточний рахунок №26509053100603 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 
321842.
2. Поточний рахунок №26506455000236 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.
3. Поточний рахунок №265062711 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 
380805.
4. Поточний рахунок №2604069886 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 
380805.
5. Поточний рахунок №26501300289625 в ПАТ «Ощадбанк», МФО 322669.
6. Поточний рахунок №26051051309217 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.
7. Валютний рахунок №26506455000236 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.
8. Валютний рахунок №26506455000236 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.
9. Валютний рахунок №265032712 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 
380805.

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою 
НБУ від 15.12.2004р. №637.

Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках 
порушень не виявлено.

Ліміт готівкових коштів на Підприємстві, відповідно до Наказу №6 від 
02.11.2015р., встановлено у розмірі 100,00 грн.

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

Розкриття інформації про зобов'язання Підприємства

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Міжнародним стандартам 
фінансової звітності.

Станом на 31.12.2016р. розмір зобов’язань, відображених у фінансовій звітності 
відповідає даним облікових реєстрів та даним первинних документів (за 
результатами вибіркової перевірки).

гп§і .
"РБРАисИї
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Розмір зобов’язань на 31.12.2016р. складає 1 396 тнс.грн., у т.ч.: поточні 
зобов’язання -  1 022 тнс.грн., довгострокові зобов’язання -  374 тнс.грн. Розміри 
та структуру зобов’язань Підприємства представлено в Таблиці 4.

Таблиця 4
Структура та розміри зобов’язань

(тис.грн.)
№
п/п Вид дебіторської заборгованості На початок 

року
На кінець 

року
1 2 3 4
1 Довгострокові зобов’язання: 374
2 Інші довгострокові зобов’язання 374
3 Поточні зобов’язання: 612 1 022
4 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 12 708

5 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 6

6 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці 2

7 Кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування 1

8 Поточні забезпечення 294
9 Інші поточні зобов’язання 600 11

Всього: 612 1396

Станом на 31.12.2016р. Підприємство обліковує забезпечення виплати 
майбутніх відпусток працівникам у розмірі 294 тис.грн.

На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в 
фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених 
вимог чинного законодавства України.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів Підприємства

Фінансові результати діяльності Підприємства, відображені у фінансовій 
звітності, є реальними. Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, 
що Компанія отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно 
визначені.

Облік доходів

Основними видами доходів Підприємства є:
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи.

Облік доходів Підприємством здійснюється відповідно до вимог МСБО 18 
«Дохід», міжнародний документ від 01.01.2012р., з використанням рахунків 7 
класу. Розміри та структура доходів Підприємства представлені в Таблиці 5.
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Таблиця 5
Структура доходів Підприємства за 2016 рік
_______________________________________________________ (тис.грн.)

№
п/п Вид доходів Сума

1 2 3
1 Інші операційні доходи 9 353
2 Інші фінансові доходи 510

Всього: 9 863

Облік витрат

Підприємство обліковує витрати відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності з використанням рахунків 9 класу. Розміри та структуру 
витрат Підприємства представлено в Таблиці 6.

Таблиця 6
Структура витрат Підприємства за 2016 рік
_____________________________________ _________________ (тис.грн.)

№
п/п Вид доходів Сума

1 2 3
1 Адміністративні витрати 8956
2 Витрати на збут 11254
3 Інші операційні витрати 2303
4 Фінансові витрати 575
5 Інші витрати 28

Всього: 23 116

Фінансовий результат до оподаткування -  збиток складає 13 253 тис.грн.

Чистий збиток, отриманий Підприємством за 2016 рік складає 13 253 тис.грн.

Сукупний дохід Підприємства, отриманий протягом 2016 року складає -  13 253 
тис.грн. (що відповідає рядку 2465 Звіту про фінансові результати).

Аналіз фінансового стану Підприємства

Джерелами для розрахунку показників фінансового стану були:
1) Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року;
2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.

Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Підприємства станом на 01 січня 
2016 року та на 31 грудня 2016 року та їх нормативні значення наведені в 
Таблиці 7.
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Таблиця 7
Показники фінансового стану Підприємства __________

№

п/п Показник Методика розрахунку

Значення
показника

на
початок

Р о к У

Значення 
показника 
на кінець

року

Нормативне
значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

р . \ \ 6 5 Ф Л  +  р Л І бО Ф Л  

р Л 6 9 5 Ф Л 0,01 6,97 0,25-0,5

2 Коефіцієнт поточної 
(проміжної) ліквідності

р Л \ 9 5 Ф Л -  р Л Ш Ф Л  

р Л 6 9 5 Ф Л
0,34 18,45 0,6-0,8

3 Коефіцієнт загальної 
ліквідності (покриття)

р Л  195Ф.1. 

Д.1695Ф . 1 0,34 18,49 0 1 О

4 Чистий оборотний 
капітал р .  1195Ф. \ -  р 695Ф. 1 -401 17 875 Збільшення

5
Коефіцієнт фінансової 
стійкості
(платоспроможності)

Р.1495Ф.1
Д.1900ФЛ -1,13 0,93 0,25 -  0,5

6 Коефіцієнт структури 
капіталу (фінансування)

р .  1595Ф. 1 + р. 1695Ф. 1 

р А 4 9 5 Ф А -1,89 0,07 1 О

7
Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними оборотними 
засобами

р А \ 9 5 Ф А - р А 6 9 5 Ф А

р А \ 9 5 Ф А -1,9 0,95 Більше 0,1

8
Коефіцієнт 
ефективності 
використання активів

р 2 2 9 0 Ф 2 -  р 2 2 9 5 Ф 2  

Р.1900Ф .1 -1,47 -0,64 Більше 0

9
Коефіцієнт 
ефективності 
використання власних 
коштів

р 2 2 9 0 Ф 2  -  Д.2295Ф .2 

р А Л 9 5 Ф А 1,31 -0,69 Більше 0,4

За підсумками роботи в період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р., Підприємство 
отримало чистий збиток у сумі 13 253 тис.грн.

Станом на 31.12.2016р. чисті активи Підприємства становлять 19 315 тис.грн., 
що менше суми статутного капіталу.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових 
засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних 
зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена 
негайно. Станом на 31.12.2016р. дорівнює 6,97, що свідчить про можливість 
Підприємства швидко розрахуватись за своїми зобов’язаннями.

Коефіцієнт поточної ліквідності -  характеризує наскільки ймовірно погашення 
поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних 
фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Станом на 31.12.2016р. 
дорівнює 18,45, що свідчить про можливість Підприємства розрахуватись за 
своїми зобов’язаннями.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує обсяг поточних 
зобов’язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх
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мобілізованих коштів. Станом на 31.12.2016р. коефіцієнт має значення 18,49, 
що перевищує нормативне значення, та свідчить про те, що значна кількість 
оборотних активів підприємства може бути профінансована за рахунок власних 
коштів Підприємства. За даною характеристикою Підприємство є незалежним 
від зовнішніх джерел фінансування.

Підприємство характеризується високою фінансовою стійкістю, про що 
свідчать коефіцієнти фінансової незалежності, структури капіталу та 
забезпеченості власними оборотними засобами. Коефіцієнт фінансової 
незалежності визначає співвідношення капіталу до суми зобов’язань, складає 
0,93. Коефіцієнт структури капіталу характеризує вартість залучених коштів з 
розрахунку на 1 грн. власних коштів Підприємства, складає 0,07. Коефіцієнт 
забезпеченості власними оборотними засобами характеризує рівень 
забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики, 
складає 0,95.

Коефіцієнт ефективності використання активів -  характеризує рентабельність 
активів, складає -0,64, що не відповідає нормативному значенню, це свідчить 
про недостатню ефективність використання активів Підприємства. Коефіцієнт 
ефективності використання власних коштів характеризує рентабельність 
власного капіталу, складає -0,69, що не відповідає нормативному значенню, це 
свідчить про недостатню ефективність використання власних коштів 
Підприємства.

Розкриття інформації про події після дати балансу, що можуть вплинути 
на показники фінансової звітності Підприємства.

Протягом 2017 року Підприємство не здійснювало дій, які можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства.

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели 
ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність 
фінансової звітності Підприємства, шляхом розгляду заходів внутрішнього 
контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю Підприємства. Відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, 
пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному 
аудиторському висновку.

гп§і •
РБРАист



АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
компанія «П.С.П. Аудит».

Код ЄДРПОУ: 36412992.

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 
№4276, виданого на підставі рішення АПУ від 23.04.2009р. №201/3; 
продовжене на підставі рішення АПУ від 27.02.2014р. №290/3 до 27.02.2019р.

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, літера «М»; 
тел./факс (044) 281-06-07.

Договір № 02/01-2017 від 13.01.2017р.

Початок аудиту 06.03.2017р., закінчення - 20.03.2017р.

Дата аудиторського висновку «20» березня 2017 року.

т§і ,
'РБРАисІк

Директор
Сертифікований аудитор, с;
(сертифікат серії А №5423 АПУ) Д.С. Сушко


