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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

 
1. Основна діяльність   
 
(a) Інформація про Товариство 
 
ТОВ «СС ЛОУН», Україна (далі - «Товариство») було створено в Україні 19 жовтня 2015 р. у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю. Юридична адреса Товариства: вулиця М.Максимовича,8, 03066, місто Київ, Україна. 
 
Діяльність Товариства регулюється Національним банком України. Основним видом діяльності Товариства є інші види 
кредитування (онлайн мікрокредитування). 
 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, що діяло з 14.04.2016 по 22.12.2020 серія ФК № 737 від 14.04.2016 
року., з 23.12.2020 по теперішній час: серія ФК № В0000108 від 23.12.2020 року. Зміна відбулась у зв’язку з зміною 
юридичної адреси Товариства. 
 
Ліцензія на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана 
Розпорядженням Національної комісії, то здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1127 
від 13.04.2017 року 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років компанія «CC Контіненталь Сіті Кепітал лтд», Кіпр володіла 100% статутного 
капіталу Товариства. Кінцевою контролюючою стороною був пан Раті Тчелідзе. 
 
(б) Операційне середовище  
 
Товариство здійснює свою основну діяльність в Україні. 
 
Відповідно, на бізнес Товариства впливають економіка і фінансові ринки України, яким притаманні особливості ринку, 
що розвивається. Політична і економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Правова, податкова і 
адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язані з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, 
які до того ж схильні до частих змін, що у сукупності з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює 
додаткові проблеми для підприємств, які ведуть бізнес в Україні. Крім того, збройний конфлікт в окремих частинах 
Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької і Луганської 
областей залишаються під контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості 
в повній мірі забезпечити застосування українського законодавства на території даних областей. У березні 2014 року 
ряд подій в Криму привів до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та 
багатьма іншими країнами. Внаслідок цього здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, які нетипові для інших 
країн. Пандемія короновірусної інфекції також збільшила невизначеність умов провадження господарської діяльності. 
 
Збереження високого споживчого (підтриманого ростом доходів населення) та інвестиційного попиту разом із 
рекордним урожаєм зернових зумовили продовження відновлення економіки України. Правлінням Національного банку 
України були ухвалені рішення щодо зниження облікової ставки з 13.5% річних, встановленої з 13 грудня 2019 року, до 
11% річних з 31 січня 2020 року, до 10% річних з 13 березня 2020 року, до 8% річних з 24 квітня 2020 року та до 6% 
річних з 12 червня 2020 року відповідно. Рішення щодо підвищення облікової ставки до 6.5% річних з 5 березня 2021 
року було прийнято Національним Банком України у 2021 році.  
 
У вересні 2019 року рейтингові агентства S&P та Fitch підвищили кредитний рейтинг України до рівня В зі стабільним 
та до рівня В з позитивним прогнозом на майбутнє відповідно. У червні 2020 року рейтингове агентство Moody’s 
підвищило кредитний рейтинг України до рівня В3 зі стабільним прогнозом. Подальша стабілізація економічної та 
політичної ситуації залежить великою мірою від продовження проведення урядом структурних реформ, продовження 
співробітництва з МВФ та рефінансування державного боргу, який підлягає погашенню в наступні роки. 
 
Водночас, поширення пандемії коронавірусу (COVID-19), яке почалося у 2020 році, призвели до рецесії світової 
економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні. Введення Урядом тимчасового обмеження ділової 
та соціальної активності у березні 2020 року в поєднанні з суттєвим зниженням світового попиту, а також переоцінкою 
інвесторами ризиків країн, що розвиваються, може негативно позначитися на показниках економіки та зовнішньої 
торгівлі України, ускладнити залучення фінансування, негативно вплинути на банківську систему країни та призвести 
до подальшої девальвації національної валюти по відношенню до основних валют.  
 
Кабінет Міністрів України запровадив адаптивний карантин до 30 квітня 2021 року. Деякі підприємства та Банки також 
доручили працівникам залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити ділові операції. Потенційний вплив 
COVID-19 залишається невизначеним, включаючи, серед іншого, економічні умови, бізнес та споживачів. Обсяг впливу 
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на Товариство є невизначеним, хоча це, ймовірно, негативно вплине на його операції, результати діяльності та 
фінансовий стан. 
Більш широкі економічні наслідки цих подій включають: 
• порушення підприємницької та господарської діяльності в Україні, що має негативний вплив як на експортні так й 
імпортні іноземні поставки, включаючи торгівлю та транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, будівництво, 
роздрібну торгівлю, страхування та освіту;  
• зростання економічної невизначеності, що відображається на більш мінливих цінах на активи та обмінних курсах. 

 
Товариство, починаючи з 18 березня 2020 року перевело своїх працівників на віддалену роботу з дому за виключенням 
осіб, які необхідні для запуску критично важливих сфер офісних систем. Дирекція з інформаційних технологій компанії 
провела тестування можливостей програмного забезпечення і систем компанії для забезпечення плавного переходу 
до режиму віддаленої та безперебійної роботи всіх робочих процесів. На протязі березня – травня 2020 року 
співробітники компанії виводились на роботу за операційною необхідністю. З 01 червня 2020 року всі робітники 
приступили до роботи за основним місцем знаходження Товариства.  

 
Здоров`я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги керівництва Товариство продовжує слідкувати за рівнем 
загроз коронавірусу і  здійснює моніторинг розвитку ситуації у поточному середовищі та вживає заходів, у відповідних 
випадках, для якомога можливої мінімізації будь-якого негативного впливу. Подальші несприятливі зміни в політичних, 
макроекономічних умовах та/або умовах міжнародної торгівлі можуть мати додатковий негативний вплив на 
фінансовий стан та результати діяльності Товариства, розмір якого наразі неможливо визначити. 
 
15 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій». Даний закон набирає чинності з 
1 січня 2021 року. Законом було встановлено, що кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та 
договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до 
споживчих кредитів, а відтак  такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче кредитування». 
Також, була встановлена максимальна сукупна сума штрафів і пені за порушення споживачем виконання його 
зобов’язань для таких кредитів, яка не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем за таким 
договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Було закріплено заборону зміни процентної ставки за 
кредитом, порядку її обчислення, порядку сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача. Законом внесені зміни 
щодо необхідності отримання згоди споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, 
зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій. За оцінками керівництва, дані зміни не матимуть 
суттєвого впливу на фінансову діяльність Товариства через ведення діяльності у звітному періоді з аналогічними 
встановленими умовами в кредитних договорах Товариства. 
 
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної діяльності Товариства, 
необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний 
вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент 
визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 
діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 
 
 
2. Основа складання фінансової звітності 
 
 
Ця фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ») на основі принципу 
історичної вартості, за винятком зазначеного в основних положеннях облікової політики нижче.  
 
Функціональна валюта та валюта подання  
 
Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності є гривня. Цю фінансову звітність подано в тисячах 
гривень (тис. грн), якщо не зазначено інше.  
 
Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які були застосовані при складанні фінансової звітності, 
представлені таким чином: 
 
 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

   

Долар США 28.2746 23.686 
Євро 34.7396 26.422 
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3. Основні положення облікової політики  
 
Основні положення облікової політики, прийняті при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ця політика 
послідовно застосовується до всіх років, представлених у цій фінансовій звітності, якщо не зазначено інше. 
 
Фінансові інструменти 
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан Товариства, коли Товариство стає 
стороною договірних положень інструменту.  
 
Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «виключно виплата основної суми 
боргу та процентів на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифікуються при первісному визнанні як фінансові 
активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (СВПЗ).  Згідно з цим критерієм, боргові 
інструменти, які не відповідають визначенню «базової кредитної угоди», такі як інструменти, що містять вбудовану 
можливість конвертації, або кредити без права регресу, оцінюються за СВПЗ. Для боргових фінансових інструментів, 
які відповідають критерію SPPI, класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з 
якою управляються ці інструменти: 
• інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків, оцінюються за 
амортизованою  собівартістю; 
• інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків та продажу,  
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (СВІСД); 
• інструменти, які утримуються для інших цілей, оцінюються за СВПЗ. 
 

Дольові фінансові активи при первісному визнанні необхідно класифікувати як оцінювані за СВПЗ, крім випадків, коли 
на власний розсуд прийнято рішення, без права наступної відміни, класифікувати дольовий фінансовий актив як 
оцінюваний за СВІСД. Для дольових фінансових інструментів, класифікованих як оцінювані за СВІСД, всі реалізовані 
та нереалізовані доходи і витрати, крім дивідендних доходів, визнаються у складі іншого сукупного доходу, без права 
подальшої рекласифікації в чистий прибуток або збиток 
 
Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. 
Справедливою вартістю фінансових інструментів при їх первісному визнанні є ціна операції. Прибуток або збиток при 
первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, 
підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на 
ринку, або метод оцінки, який у якості базових даних використовує лише дані з відкритих ринків. Прибутки або збитки, 
що виникають при первісному визнанні відображаються у прибутку чи збитку. 
 
Кредити та дебіторська заборгованість 

Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, рахунки в банках та депозити до запитання. 
 
Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання.  
Після первісного визнання кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання обліковується за 
амортизованою вартістю. 
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи 

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових 
активів Товариства) відбувається у разі, якщо: 

• закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

• Товариство зберегло права на отримання грошових потоків від активу, але взяло на себе контрактне зобов’язання 
перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах «транзитної угоди»; 

• Товариство передало права на отримання грошових надходжень від такого активу та або (a) передало практично 
всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передало і не зберегло практично всіх ризиків та вигід, пов’язаних 
з активом, але передало контроль над цим активом. 
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Фінансові зобов’язання 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку дії 
відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво 
відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання  знімається 
з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки чи 
збитки та інший сукупний дохід. 

Згортання фінансових інструментів 

 
Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про фінансовий стан 
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру реалізувати актив 
одночасно з погашенням зобов’язання. Це, як правило, не виконується стосовно генеральних угод про згортання, і 
відповідні активи та зобов’язання відображаються у звіті про фінансовий стан в повній сумі. 
 
Оцінка очікуваних кредитних збитків 
 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство визнавало резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) за всіма своїми 
борговими фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю або СВІСД, а також зобов’язаннями з 
надання позик і договорами фінансових гарантій. Резерв розраховується на основі ОКЗ, пов’язаних з ймовірністю 
дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не відбулося значного збільшення кредитного ризику з моменту 
визнання фінансового інструменту, в протилежному випадку резерв розраховується на основі ОКЗ за весь строк життя 
активу. Якщо фінансовий актив відповідає визначенню придбаного або створеного кредитно-знеціненого фінансового 
активу, резерв розраховується на основі зміни ОКЗ за весь строку дії активу. 
 

Товариство застосовує для оцінки резерву під очікувані збитки за кредитами клієнтам модель ОКЗ, яка передбачає 
своєчасне відображення погіршення або покращення якості позик з урахуванням наявної інформації та прогнозів на 
майбутнє.  
 
Резерв під очікувані кредитні збитки оцінюється у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 
Якщо кредитний ризик значно зріс з моменту первісного визнання, то резерв під збитки за такою позикою оцінюється у 
розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії позики. 
 
Як наслідок, Товариство відносить позики до однієї з наступних стадій: 
 
Стадія 1 – позики, за якими не спостерігалося значного збільшення кредитного ризику, і за якими розраховуються 12-
місячні очікувані кредитні збитки (або кредитні збитки за більш коротший період, якщо очікуваний строк життя 
фінансового інструменту менше 12 місяців); 
 
Стадія 2 – позики із значним збільшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, і за якими розраховуються 
очікувані кредитні збитки за весь строк їх дії. Критерієм значного збільшення кредитного ризику є прострочення 
виконання зобов’язань за позикою. 
 
Стадія 3 – позики в дефолті, за якими розраховуються очікувані кредитні збитки за весь строк їх дії. Крім того до Стадії 
3 відносяться позики позичальників, що віднесені до Чорного списку та позики померлих позичальників.  
 
Для оцінки значного збільшення кредитного ризику Товариство виявляє, чи відбулося значне збільшення кредитного 
ризику в порівнянні з ймовірністю дефолту з моменту первісного визнання фінансового інструменту. Основні міркування 
в ході аналізу значного збільшення кредитного ризику включають визначення того чи прострочені виплати основної 
суми заборгованості або відсотків за кредитом – з першого дня виникнення такого прострочення . 
 
Дефолт – подія, коли позичальник ймовірно не виконає свої кредитні зобов’язання. Критерієм дефолту є досягнення 31 
та більше кількості днів прострочення боргу за позикою. 
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Для оцінки очікуваних кредитних збитків за позиками Товариство використовує наступні показники:  
 
• Ймовірність дефолту протягом всього строку (Lifetime PD) – це ймовірність настання дефолту протягом строку дії 
позики, що залишився. 
• Ймовірність дефолту протягом 12 місяців (12-month PD) – це ймовірність настання дефолту протягом 12 місяців або 
строку життя фінансового інструменту якщо цей період є коротшим за 12 місяців. 
• Коефіцієнт втрат при настанні дефолту (Loss Given Default або LGD) – показник, що відображає рівень втрат після 
того як заборгованість була класифікована як дефолтна (тобто після досягнення 31-го дня прострочення). 
• Граничний рівень дефолту (Marginal default rates, MDR) – відношення суми, що вийшла в дефолт протягом певного 
періоду, що закінчується звітною датою до суми, що не була в дефолті на початок цього періоду. 
• Валова балансова вартість (Exposure At Default, EAD) – сума кредитних вимог, що складається з основної суми 
боргу та нарахованих відсотків (валова балансова вартість), та схильна до кредитного ризику. 
• Вік дефолту (default age) кількість повних календарних місяців після виходу на 31-й день прострочення (якщо 31-й 
день прострочення заборгованості за позикою настав у звітному місяці, то на звітну дату default age дорівнює 0).) 
 
В серпні 2019 р. в Методику резервування були внесені зміни. щодо критеріїв значного зростання кредитного ризику та 
дефолту. А саме, значним зростанням кредитного ризику вважається прострочення виконання зобов'язань на 1 день 
(Стадія 2). а дефолтом вважається досягнення 31 -го дня прострочення виконання зобов'язань (Стадія З) (до цього 
значним зростанням кредитного ризику вважалося прострочення виконання зобов'язань на З0 днів (Стадія 2), а 
дефолтом - досягнення 61 -го дня прострочення виконання зобов'язань (Стадія З). Такі зміни були пов'язані зі 
зростанням рівнів дефолту а також зі зменшенням повернення заборrованості по простроченому портфелю порівняно 
з попередніми періодами. 
 
Крім того, у 2019 році враховуючи тенденцію зростання рівнів дефолту, було прийнято рішення внести коригування в 
методику розрахунку прогнозу PD, а саме використовувати в якості параметрів моделі рівні дефолту за останні З місяці 
(до цього для розрахунку прогнозу PD в якості параметрів моделі використовувались історичні середньозважені 
значення рівнів дефолту за всю історію Товариства). У 2020 році враховуючи тенденцію зростання рівнів дефолту у 
зв’язку із пандемією COVID-19 було прийнято рішення внести коригування в методику розрахунку прогнозу PD, а саме 
використовувати в якості параметрів моделі граничні ймовірності дефолту на рівні максимальних історичних значень 
за останні 6 місяців для кожного граничного періоду. 
 
Оцінка ймовірності дефолту (PD) 
 
Ймовірність дефолту розраховується по портфелю позик, який ще не є дефолтним, тобто за позиками, що віднесені до 
Стадії 1 та Стадії 2. 
 
Для оцінки того, наскільки макроекономічні показники можуть впливати на рівень дефолту в майбутньому, Товариство 
визначає ступінь їх впливу на рівень дефолту на історичних даних Товариства, а також визначає наскільки рівень 
дефолту залежить саме від макроекономічних факторів. 
 
Використовуючи історичні дані граничних рівнів дефолту (МDR) та макроекономічні показники за аналізований період 
(враховуючи часовий лаг), оцінюється вплив макроекономічних показників на рівень дефолту. А саме, за допомогою 
кореляційного аналізу визначається які саме макроекономічні показники мають вплив на рівень дефолту, та 
визначаються найбільш вагомі/вагомий з них. 
 
При розрахунку ймовірності дефолту, враховуються декілька сценаріїв розвитку макроекономіки з врахуванням 
оціночної ймовірності настання таких сценаріїв. 
 
Прогнозні значення макроекономічних факторів, що мають помісячний вимір, беруться з відкритих офіційних джерел 
по кожному сценарію прогнозування. Прогнозування помісячних значень квартальних макропоказників здійснюється 
трендовим методом з послідуючим приведенням отриманих значень до прогнозних значень з відкритих офіційних 
джерел по кожному сценарію. 
 
Оціночні ймовірності сценаріїв розвитку економіки визначаються експертним методом на основі достовірних даних з 
відкритих джерел щодо передумов розвитку економіки в прогнозному періоді. По кожному сценарію, враховуючи 
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відповідні прогнозні значення макроекономічних факторів, здійснюється розрахунок ймовірності дефолту. 
При моделюванні очікуваних кредитних збитків, позики об’єднуються в кластери за принципом однорідності кредитного 
ризику. Для цього спочатку здійснюється поділ портфелю за корзинами прострочення, а кожен портфель корзини 
прострочення, в свою чергу, ділиться на суб-портфелі за стадією життя позики. Далі, на основі історичних даних про 
12-місячні рівні дефолту, здійснюється об’єднання суб-портфелів в однорідні групи (кластери). 
 
Розрахунок ймовірності дефолту здійснюється окремо за кожним Кластером. 
 
Оцінка рівня втрат у випадку дефолту (LGD) 
 
Для розрахунку LGD використовуються історичні дані по поверненню заборгованості з портфелів, що знаходились в 
дефолті на попередні звітні дати (історичні звітні дати). Грошові потоки в рахунок погашення заборгованості 
дисконтуються за ефективною ставкою відсотка. 
 

При розрахунку LGD для позик, що віднесені до Стадії 1 та Стадії 2 враховуються всі очікувані грошові потоки, 
починаючи з календарного місяця, наступного за місяцем настання дефолту. 
При розрахунку LGD для позик, що віднесені до Стадії 3 (крім позик померлих позичальників та позичальників, 
віднесених до чорного списку, за якими резерв формується у розмірі 100% EAD),  використовуються історичні дані по 
поверненню заборгованості дефолтного портфелю відповідно з default age, що відповідає default age портфелю, за 
яким розраховується LGD на звітну дату.  
 
Процентні доходи та витрати 
 
 
Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної процентної 
ставки. Метод ефективної процентної ставки - це метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу або 
фінансового зобов’язання та розподілу процентних доходів або процентних витрат за відповідний період. 
 
Ефективна процентна ставка (ЕПС) – це ставка, яка точно дисконтує оціночні майбутні грошові надходження 
(включаючи всі комісії за сплачені або отримані пункти, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, 
операційні витрати та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дії боргового інструмента  або (у необхідних 
випадках) протягом коротшого періоду, до чистої балансової вартості при первісному визнанні. 
 
Товариство розраховує процентний дохід, застосовуючи ЕПС до валової балансової вартості фінансових активів, крім 
кредитно-знецінених фінансових активів. У разі якщо фінансовий актив стає кредитно-знеціненими і, отже, відноситься 
до Стадії 3, Товариство розраховує процентний дохід, застосовуючи ефективну процентну ставку до чистої 
амортизованої вартості такого фінансового активу. Якщо дефолт за фінансовим активом ліквідується і він більше не є 
кредитно-знеціненими, Товариство повертається до розрахунку процентного доходу на основі валової вартості. 
 
Переоцінка іноземних валют  
 
Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату 
здійснення операції.  
 
Всі активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються в балансі з дотриманням розмежування їх на монетарні 
та немонетарні статті. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки, що виникають у результаті 
перерахунку операцій в іноземній валюті, відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід як 
результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю 
в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати первісних операцій. Різниці між договірним 
обмінним курсом за  певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом НБУ на дату такої операції також 
включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті.  
 
Податок на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток представлені сумою витрат із поточного і відстроченого податку. Витрати з поточного 
податку ґрунтуються на оподатковуваному прибутку за рік. Сума оподатковуваного прибутку відрізняється від суми 
чистого прибутку згідно зі звітом про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, тому що до оподатковуваного прибутку 
не включені статті доходів або витрат, що враховуються або не враховуються в базі оподаткування в інші роки, а також 
статті, які ніколи не враховуються або не враховуються в базі оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного 
податку розраховується з використанням податкових ставок, які були прийняті або фактично прийняті до звітної дати. 
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Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій    
звітності та відповідною базою оподаткування, що використовується при розрахунку оподатковуваного прибутку.  
 
Облік відстроченого податку здійснюється за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання 
зазвичай визнаються для усіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи визнаються, якщо 
існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть використовуватись тимчасові 
неоподатковувані різниці. Такі активи і зобов’язання не визнаються, якщо тимчасова різниця виникає в результаті 
первісного визнання активів і зобов’язань в рамках операції, що не впливає ані на оподатковуваний прибуток, ані на 
обліковий прибуток. 
 
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з основними 
засобами, кредитами клієнтам та резервами, за винятком випадків, коли Товариство може контролювати сторнування 
тимчасової різниці, та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. 
Відстрочені податкові активи, що виникають з неоподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з активами та 
зобов’язаннями, визнаються тільки якщо існує ймовірність того, що буде отриманий достатній  оподатковуваний 
прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати вигоди тимчасових різниць, і вони, як очікується, будуть сторновані 
у найближчому майбутньому. 
 
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається наприкінці кожного звітного періоду та 
зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатніх оподатковуваних прибутків, за рахунок яких можна 
буде повністю або частково відновити актив. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що застосовуватимуться протягом 
періоду реалізації активу чи погашення зобов’язання на підставі податкових ставок (та податкового законодавства), які 
були прийняті на кінець звітного періоду. 
 
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань та активів відображає податкові наслідки того, яким чином Товариство 
очікує наприкінці звітного періоду відшкодувати або погасити балансову вартість активів та зобов’язань. 
 
Поточні та відстрочені податки визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за винятком випадків, 
коли вони стосуються статей, які визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у капіталі, у такому 
разі поточні та відстрочені податки також визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у капіталі.  
 
Основні засоби  
 
Первісна вартість основних засобів оцінюється на основі фактичних витрат на їх придбання, що включають вартість 
придбання, у тому числі торгові  податки, що не підлягають відшкодуванню, та будь-які витрати, безпосередньо 
пов’язані з приведенням активів в їх робочий стан та доставкою до місця для цільового використання. Після первісного 
визнання основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності, за наявності. 
 
Амортизація визнається таким чином, щоб списати вартість активів за вирахуванням їх залишкової вартості протягом 
строку їх корисного використання за лінійним методом. Амортизація активу нараховується з моменту його готовності 
до використання. Оціночні строки корисної служби, залишкова вартість та метод амортизації переглядаються 
наприкінці кожного звітного періоду і за необхідності коригуються належним чином, а результат будь-яких змін в оцінках 
обліковується на перспективній основі за такими строками корисного використання: 
 
Транспортні засоби 5 
Меблі, устаткування та офісне обладнання  4 
Комп’ютерне обладнання 2-5 
Інше 2-12 
  

 
Поліпшення орендованого майна амортизуються протягом строку служби відповідного орендованого активу. Витрати 
на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат в періоді, в якому такі витрати 
були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 
 
Визнання об’єкту основних засобів припиняється після вибуття або коли не очікується отримання майбутніх 
економічних вигід від подальшого використання активу. Будь-який прибуток або збиток, що виникає при вибутті об’єкта 
основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу та 
визнається у складі прибутку або збитку. 
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Нематеріальні активи 
 
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі Товариства, якщо існує імовірність 
одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно 
визначена. 
 
Нематеріальні активи оприбутковуються на баланс за первісною (історичною) вартістю. Первісна вартість придбаного 
нематеріального активу складається з вартості придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, 
та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання 
за призначенням.  
 
Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) 
з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним методом. Строк корисного використання та 
ліквідаційна вартість визначається при придбанні (створенні) нематеріального активу. 
 
Оціночні строки корисної служби та метод амортизації переглядаються наприкінці кожного звітного періоду, а результат 
будь-яких змін в оцінках обліковується на перспективній основі за такими строками корисного використання (якщо 
менший термін не визначено у правовстановлюючих документах такого активу): 

 
 
 

Строки корисного використання 

Програмне забезпечення 2-5 
Ліцензії Не менш ніж 2 роки 

 
Визнання об’єкту нематеріальних активів припиняється після вибуття або коли не очікується отримання майбутніх 
економічних вигід від подальшого використання активу. Будь-який прибуток або збиток, що виникає при вибутті об’єкта 
основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу та 
визнається у складі прибутку або збитку. 
 
Оренда 
 
Активи у формі права користування 
 
Товариство визнає активи у формі права користування на дату початку оренди (т. е. дату, на яку базовий актив стає 
доступним для використання). Активи у формі права користування оцінюються за первинною вартістю, за 
вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення, з коригуванням на переоцінку зобов'язань 
по оренді. Первинна вартість активу у формі права користування включає величину визнаних зобов'язань по оренді, 
понесені первинні прямі витрати і орендні платежі, зроблені на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням 
отриманих стимулюючих платежів по оренді. Якщо у Товариства відсутня достатня упевненість в тому, що воно 
отримає право власності на орендований актив у кінці терміну оренди, визнаний актив у формі права користування 
амортизується лінійним методом упродовж коротшого з наступних періодів: передбачуваний термін корисного 
використання активу або термін оренди. Активи у формі права користування перевіряються на предмет знецінення. 
 
Зобов'язання по оренді 
 
На дату початку оренди Товариство визнає зобов'язання по оренді, що оцінюються за приведеною вартістю орендних 
платежів, які будуть здійснені впродовж терміну оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (у тому числі по 
суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання, змінні орендні 
платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені по гарантіях ліквідаційної 
вартості. Орендні платежі також включають ціну виконання опціону на купівлю, якщо є достатня упевненість в тому, що 
Товариство виконає цей опціон, і виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відбиває потенційне 
виконання Товариством опціону на припинення оренди. Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу або ставки, 
признаються в якості витрат в тому періоді, в якому настає подія або умова, що призводить до здійснення таких 
платежів. 
 
Для розрахунку приведеної вартості орендних платежів Товариство використовує ставку залучення додаткових 
позикових коштів на дату початку оренди, якщо процентна ставка, закладена в договорі оренди, не може бути легко 
визначена. Після дати початку оренди величина зобов'язань по оренді збільшується для відображення нарахування 
відсотків і зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Крім того, у разі модифікації, зміни терміну 
оренди, зміни по суті фіксованих орендних платежів або зміни оцінки опціону на купівлю базового активу робиться 
переоцінка балансової вартості зобов'язання по оренді. 
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Короткострокова оренда і оренда активів з низькою вартістю 
 
Товариство застосовує звільнення від визнання відносно короткострокової оренди до короткострокових договорів 
оренди (т. е. до договорів, в яких на дату початку оренди передбачений термін оренди складає не більше 12 місяців і 
які не утримують опціону на купівлі). Товариство також застосовує звільнення від визнання відносно оренди активів з 
низькою вартістю до договорів оренди офісного устаткування, вартість якого вважається низькою (т.е. до 5 000 дол. 
США). Орендні платежі по короткостроковій оренді і оренді активів з низькою вартістю признаються в якості витрати по 
оренді лінійним методом упродовж терміну оренди. 
 
Зменшення корисності нефінансових активів  
 
На кожну звітну дату Товариство проводило перевірку балансової вартості своїх матеріальних та нематеріальних 
активів, щоб визначити, чи є ознаки того, що ці активи зазнали збитків від зменшення корисності. У разі наявності таких 
ознак проводиться оцінка вартості відшкодовування активу з метою визначення розміру збитку від зменшення 
корисності (якщо є). 
 
Вартість відшкодування є більшою з двох сум: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості  
використання. При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої 
вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки часової 
вартості грошей та ризиків, характерних для цього активу. 
 
Якщо вартість відшкодовування активу (або одиниці, що генерує грошові кошти) оцінюється нижче за його балансову 
вартість, балансова вартість активу (одиниці, що генерує грошові кошти) зменшується до вартості його відшкодування 
вартості. Збиток від зменшення корисності визнається негайно у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, 
крім випадків, коли відповідний актив не відображається за переоціненою сумою, у такому разі збиток від знецінення 
вважається збитком від переоцінки. 
 
Якщо збиток від зменшення корисності згодом сторнується, балансова вартість активу (одиниці, що генерує грошові 
кошти) збільшується до переглянутої оцінки вартості його відшкодовування, але таким чином, щоб збільшена 
балансова вартість не перевищувала балансової вартості, яка була б визначена, якби у попередні роки не визнавався 
збиток від зменшення корисності активу (одиниці, що генерує грошові кошти). Сторнування збитку від зменшення 
корисності визнається негайно у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, крім випадків, коли відповідний 
актив не відображається за переоціненою сумою, у такому разі збиток від зменшення корисності вважається доходом 
від переоцінки. 
 
Резерви 
 
Резерви визнаються, коли Товариство має теперішнє зобов’язання внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що від 
Товариства вимагатиметься погашення такого зобов’язання. Резерви оцінюються за найкращою оцінкою Керівництвом 
витрат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату, та дисконтуються до теперішньої вартості, якщо ефект 
є суттєвим. 
 
Умовні активи та зобов’язання 
 
Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань 
надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи 
не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження 
пов’язаних із ними економічних вигід є ймовірним. 
 
Статутний капітал та інші резерви 

 
Згідно з чинним законодавством України, статутний капітал відображається у гривнях. Суми, деноміновані в інших 
валютах, ніж гривня, перераховуються у гривні за історичним обмінним курсом на день затвердження учасниками 
нового Статуту або змін до Статуту.  Будь-які різниці у вартості в гривнях на дату внеску учасників в іноземній валюті 
та вартості в гривнях, затвердженої учасниками, визнаються як додатковий сплачений капітал (якщо сплачена вартість 
перевищує затверджену суму) або безпосередньо у складі нерозподіленого прибутку (якщо сплачена вартість менша, 
ніж затверджена сума, та сума раніше визнаного додатково сплаченого капіталу). Випущений статутний капітал 
Товариства визнається за вартістю отриманих внесків або внесків, що підлягають отриманню. 
 
Дивіденди визнаються як зобов’язання та зменшують власний капітал на звітну дату тільки якщо їх оголошено до або 
у звітну дату. Дивіденди розкриваються коли їх запропоновано для затвердження до звітної дати або запропоновано 
чи оголошено після звітної дати але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.  
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Товариство було зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю, що передбачає юридично забезпечене 
право кожного учасника на вилучення своєї частки з капіталу Товариства. У такому разі Товариство зобов’язане 
виплатити суму частки, що вилучається, протягом дванадцяти місяців з моменту отримання відповідної вимоги. 
 
Згідно з доповненням «Фінансові інструменти з правом дострокового погашення та зобов’язання, що виникають 
при ліквідації» до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 1 «Подання фінансової звітності», частки 
учасників у товариствах з обмеженою відповідальністю повинні класифікуватися не як зобов’язання, а як власний 
капітал, якщо, поряд з іншими критеріями, загальна сума очікуваних грошових потоків, що відносяться до певного 
інструмента протягом строку його дії, ґрунтується переважно на прибутку або збитку, зміні визнаних чистих активів або 
зміні справедливої вартості визнаних та невизнаних чистих активів протягом строку дії цього інструмента, і якщо не 
існує інших випущених інструментів, грошові потоки за якими ґрунтуються переважно на зазначених вище статтях, або 
які обмежують чи фіксують залишкову прибутковість для власників інструментів з правом дострокового погашення. 
 
Управлінський персонал дійшов висновку, що частки учасників у капіталі Товариства мають характеристики фінансових 
зобов’язань, однак вони підпадають під виключення у загальних принципах класифікації зобов’язань та капіталу згідно 
з МСФЗ, тому вони показані як власний капітал на 31 грудня 2019 року і 31 грудня 2020 року. 
 
Зміна представлення 
 
У 2020 році у звіті про рух грошових коштів Товариство змінило представлення руху коштів між процентами, отриманими 
від клієнтів, та чистим збільшенням кредитів клієнтам у порівняльній інформації внаслідок: зміни представлення ефекту 
від продажу кредитів у сумі 69,461 тис. грн. та інших коригувань у сумі 43 628 тис. грн. Для відображення даних 
коригувань у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік здійснена наступна зміна представлення у порівняльній 
інформації: 
 

Рух грошових коштів від операційної діяльності 2019 рік Зміна 
представлення  

2019 рік 
(відкориговано) 

Проценти, отримані від клієнтів 459 004  (113 089) 345 915  

Чисте збільшення операційних активів:    

Кредити клієнтам (254 385) 113 089 (141 296) 
 
 
4. Суттєві облікові оцінки та судження    
 
Складання фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва Товариства використання певних суттєвих облікових 
оцінок та винесення суджень у процесі застосування облікових політик Товариства. Складання фінансової звітності за 
МСФЗ також вимагає використання припущень, які впливають на відображувані суми активів і зобов’язань та на 
розкриття умовних активів і зобов’язань на дату складання фінансової звітності, а також на суми доходів  і витрат за 
звітний період. Незважаючи на те, що такі оцінки ґрунтуються на наявній у керівництва інформації про поточні події та 
операції, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 
 
Оцінки та судження регулярно переглядаються й ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, зокрема на 
очікуваннях майбутніх подій, що за наявних умов вважаються обґрунтованими. 
 
Нижче подано оцінки та припущення, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих 
коригувань до балансової вартості активів і зобов’язань протягом наступного фінансового року: 
 
Зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 
 
Оцінка зменшення корисності згідно з МСФЗ (IFRS) 9 за фінансовими активами вимагає застосування суджень. 
Зокрема, при визначенні зменшення корисності та оцінці значного збільшення кредитного ризику необхідно оцінити 
величину і терміни виникнення майбутніх грошових потоків. Такі розрахункові оцінки залежать від ряду факторів, зміни 
в яких можуть привести до різних за сумами резервів під знецінення. 
 
Розрахунки ОКЗ є результатом моделей та оцінки показників, що включають ряд базових припущень щодо вибору 
змінних вихідних даних і їх взаємозалежностей. До елементів моделей розрахунку ОКЗ, які вважаються судженнями і 
розрахунковими оцінками, відносяться наступні: 
 

• об'єднання фінансових активів в групи, коли ОКЗ по ним оцінюються на груповій основі; 
• розробка моделей розрахунку ОКЗ, включаючи різні формули і вибір вихідних даних. 
 
 



 
ТОВ «СС ЛОУН» 

Фінансова звітність на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на цю дату  
 

17  

5. Нові стандарти та тлумачення, які ще не були застосовані 
 
Ряд нових стандартів та поправок до стандартів і тлумачень застосовуються до річних періодів, які починаються після 
1 січня 2020 року і попереднє застосування дозволено; однак Товариство ще не прийняло нові та змінені стандарти при 
підготовці цієї фінансової звітності. Очікується, що ці поправки не матимуть істотного впливу на фінансову звітність 
Товариства. 

6. Управління фінансовими ризиками  
 
Товариство схильне до ринкового, кредитного ризиків та ризику ліквідності, що виникають у зв’язку з утримуваними ним 
фінансовими інструментами. Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками, а діяльність 
Товариства, пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами, при 
цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються у відповідності до політики Товариства. 
 
Політика Товариства стосовно управління зазначеними ризиками описана нижче. 
 
6.1 Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик - це ризик того, що на прибутки Товариства, або на вартість його чистих активів, або на його 
спроможність реалізовувати поставлені бізнес-цілі негативно вплинуть зміни ринкових ставок або цін чи їхня схильність 
до різких коливань. До ринкового ризику належать процентний ризик, валютний ризик та інші цінові ризики, до яких 
схильне Товариство.  
 
Управління процентним та ринковим ризиками здійснюється шляхом управління позицією Товариства по процентних 
ставках, забезпечуючи позитивну процентну маржу. Керівництво Товариства здійснює моніторинг поточних результатів 
діяльності Товариства, визначає чутливість Товариства до змін у процентних ставках та її вплив на прибутковість 
Товариства. 
 
6.2 Процентний ризик 
 
Процентний ризик – це ризик, пов’язаний із впливом коливання ринкових процентних ставок на вартість фінансових 
інструментів. Позики, видані за фіксованими процентними ставками, наражають Товариство на процентний ризик, 
пов’язаний зі справедливою вартістю. Керівництво Товариства здійснює моніторинг коливань процентних ставок на 
постійній основі та вживає відповідних заходів. 
 
На звітну дату фінансові інструменти Товариства включали: 
 

 2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 
Фінансові активи з фіксованою ставкою 149 556 137 864 
Усього фінансових інструментів, яким притаманний 
процентний ризик 149 556 137 864 
 
 

6.3 Кредитний ризик 
 
Товариство схильне до кредитного ризику, який являє собою ризик того, що одна зі сторін угоди не виконає своїх 
зобов’язань і відтак спричинить іншій стороні фінансові збитки. 
 
Управління ризиками та їхній моніторинг здійснюються в рамках встановлених лімітів повноважень. Товариство 
структурує рівні кредитного ризику шляхом затвердження кредитних лімітів стосовно суми ризику, прийнятного з огляду 
на одного позичальника. Ліміти кредитного ризику в розрізі позичальників затверджуються керівництвом Товариства. 
Фактична схильність до ризику в порівнянні зі встановленими лімітами відстежується на регулярній основі. 
 
Кредитний ризик кредитного портфелю – ризик знецінення позик, тобто втрата позикою вартості внаслідок невиконання 
або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за договором позики або існування реальної загрози такого 
невиконання (неналежного виконання). 
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Аналіз якості непогашених кредитів клієнтам станом на 31 грудня 2020 року представлений наступним чином: 
    

 
Усього кредитів 

клієнтам 
Резерв під очікувані  Чиста балансова 

вартість кредитів кредитні збитки 
тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Кредити клієнтам    
Стадія 1 184 253  (38 370) 145 883  
0 днів прострочки 184 253  (38 370) 145 883  
Стадія 2 33 839  (30 300) 3 539  
1-30 днів прострочки 33 839  (30 300) 3 539  
Стадія 3 3 700  (3 566) 134  
Понад 30 днів прострочки 3 700  (3 566) 134  
Усього кредитів клієнтам 221 792  (72 236) 149 556  

 
Аналіз якості непогашених кредитів клієнтам станом на 31 грудня 2019 року представлений наступним чином:  

 

 Усього 
кредитів 

Резерв під очікувані 
кредитні збитки 

Чиста балансова 
вартість кредитів 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. 
Кредити клієнтам    
Стадія 1 160 643        (27 254) 133 389 
0 днів прострочки 160 643        (27 254) 133 389 
Стадія 2 22 367         (18 519) 3 848 
1-30 днів прострочки 22 367         (18 519) 3 848 
Стадія 3 6 677         (6 050) 627 
Понад 30 днів прострочки 6 677         (6 050) 627 
Усього кредитів клієнтам 189 687          (51 823) 137 864 

 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років всі кредити підлягали погашенню протягом періоду до одного року після        
звітної дати, середній строк життя кредиту з урахуванням автопролонгації складає до 4 місяців. Балансова вартість 
фінансових активів являє собою максимальну суму, що піддається кредитному ризику. Максимальна сума кредитного 
ризику на звітну дату була такою: 
 

 2020 рік 
тис. грн. 

2019 рік 
тис. грн. 

   
Заборгованість за кредитами клієнтам 149 556 137 864 
Грошові кошти на банківських рахунках 21 910 11 577 
Дебіторська заборгованість 75 447 35 819 
Усього 246 913 185 260 

 
 

6.4 Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності - це ризик, що виникає внаслідок розбіжності у строках погашення за активами та зобов’язаннями. 
Розбіжність у строках погашення за активами та зобов’язаннями потенційно збільшує прибутковість, однак може також 
збільшувати ризик отримання збитків. У Товаристві впроваджені процедури, що спрямовані на мінімізацію таких збитків, 
- наприклад, підтримання достатнього рівня грошових коштів та інших високоліквідних оборотних активів. 
Контрактні грошові потоки за всіма поточними зобов’язаннями станом на 31 грудня 2020 та 2019 років дорівнюють 
балансовій вартості станом на відповідну звітну дату, всі зобов’язання Товариства зі строком погашення до 12 місяців. 
 
6.5 Валютний ризик 
 
Валютний ризик – це ризик, пов’язаний з впливом коливання обмінних курсів на вартість фінансових інструментів. 
Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції та визнані активи і зобов’язання деноміновані у валюті, 
що не є валютою складання фінансової звітності Товариства. Товариство схильне до валютних ризиків, що виникають 
унаслідок різних валютних позицій, передусім у зв’язку з доларом США. Керівництво Товариства здійснює моніторинг 
коливань процентних ставок на постійній основі та вживає відповідних заходів. 
 
Товариство не мало значних позицій станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року за монетарними активами 
та зобов’язаннями у валюті.  
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6.6 Операційний ризик 
 
Операційний ризик – це ризик втрати внаслідок відмови системи, помилки персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. 
У разі збоїв в системі внутрішнього контролю, операційний ризик може спричинити шкоду репутації, мати правові чи 
законодавчо-нормативні наслідки або призвести до фінансових збитків. Товариство не в змозі уникнути всіх 
операційних ризиків, однак воно докладає зусиль для управління цими ризиками шляхом контролю та для моніторингу 
потенційних ризиків і відповідного реагування на них. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків, 
доступу, повноважень та процедур звірки, навчання персоналу, а також процедур здійснення оцінок. 

7. Адміністративні та інші витрати 
 

   

 2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 

Витрати на рекламу та збут 90 823 49 417 
Витрати на персонал 65 243 76 154 
Вартість професійних та ІТ послуг 32 736 46 128 
Комісії банків 21 632 20 266 
Витрати на послуги зв’язку  10 911 4 720 
Короткострокові витрати за зобо’язаннями з оренди 7 774 4 284 
Інші витрати 6 139 5 338 

Амортизація 3 307 5 369 
Ремонт та обслуговування 429 287 
Транспортні витрати та витрати на відрядження 207 221 
Усього адміністративні витрати 239 201 212 184 

 

8. Оподаткування  
 

 2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 

Поточний податок на прибуток 16 231 11 775 

Відстрочений податок на прибуток  - 583 
Усього витрат з податку на прибуток 16 231 12 358 

 
Діяльність Товариства обкладається податком на прибуток підприємств в Україні на оподатковуваний прибуток за 
ставкою 18%. Ефективна ставка оподаткування відрізняється від нормативної ставки оподаткування. Узгодження сум 
витрат з податку на прибуток, розрахованих із застосуванням нормативних ставок, та фактично нарахованих сум, є 
таким: 

 
 2020 рік 

тис. грн. 
2019 рік 
тис. грн. 

Прибуток до оподаткування 89 241 67 809 
Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретичні витрати зі сплати податку на прибуток при 
застосуванні нормативної ставки 16 063 12 205 

Витрати, що не включаються до витрат у податковому обліку 168 153 
Усього витрат з податку на прибуток 16 231 12 358 

 
Відстрочений податок відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і 
зобов’язань, використовуваних для цілей фінансової звітності, і сумами, використовуваними для цілей оподаткування. 

 
У 2020 та 2019 році відстрочених податкових активів не виникало.  
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9. Основні засоби 
 
Дані по руху основних засобів у 2020 році наведено нижче: 

 

      Комп’ютерне 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Меблі, 
устаткування 

та офісне 
обладнання 

Інше Усього 

 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 
Первісна вартість      

Залишок на 31 грудня 2019  2 979 6 784 373 57 10 193 
Надходження 569 - 27 - 596 
Вибуття 508 - 44 - 552 
Не введені в експлуатацію - - 131 - 131 
Залишок на 31 грудня 2020  3 040 6 784 487 57 10 368 
      
Знос      
Залишок на 31 грудня 2019  1 296 3 118 139 10 4 563 
Нараховано  633 1 356 82 7 2 078 
Вибуття 328 - 29 - 357 
Залишок на 31 грудня 2020  1 601 4 474 192 17 6 284 
      
Залишкова вартість      
Залишок на 31 грудня 2020  1 439 2 310 295 40 4 084 

 
Дані по руху основних засобів у 2019 році наведено нижче: 
 

  

 
Активи з 

права 
користу-

вання  

 
 

Комп’ютерне 
обладнання 

 
 

Транспортні 
засоби 

 
 

Меблі, 
устаткування 

та офісне 
обладнання 

 
 
 

Інше 

 
 
 

Усього 

  тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Первісна вартість       
Залишок на 01 січня  
2019 року 6 928 2 181 6 784 234 42 16 169 

Надходження 8 778 1 012 - 168 40 9 998 
Вибуття (15 706) (214) - (29) (25) (15 974) 
Залишок на 31 грудня 
2019 року - 2 979 6 784 373 57 10 193 

       
Знос  

     
Залишок на 01 січня  
2019 року - 864 1 761 73 12 2 710 

Нараховано  3 104 547 1 357 81 10 5 099 
Вибуття (3 104) (120) - (10) (12) (3 246) 
Залишок на 31 грудня 
2019 року - 1 291 3 118 144 10 4 563 

       
Залишкова вартість       
Залишок на 31 грудня 
2019 року - 1 688 3 666 229 47 5 630 
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10. Нематеріальні активи 
 
Протягом 2020 року Товариство придбало нематеріальні активи загальною вартістю 12,848 тис. грн. на дату 
придбання, що переважно представлені придбаним програмним забезпеченням, що використовується у при 
здійсненні основного виду діяльності Товариства - онлайн мікрокредитування. Сума амортизації за 2020 рік по 
нематеріальним активам складає 1,229 тис. грн.  
 

11. Кредити клієнтам   

 2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 

Кредити клієнтам  (примітка 6.3) 221 792 189 687 
Мінус – Резерв під ОКЗ                          (72 236) (51 823) 
Усього кредитів клієнтам 149 556 137 864 

 

 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років всі видані кредити є незабезпеченими кредитами, деномінованими у гривні, 
що видані фізичним особам. Відрахування до резерву продовж 2020 року становило 325 011 тис. грн.  
 
Нижче наведений аналіз резервів під ОКЗ за 2020 рік: 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Усього 

 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Резерв під ОКЗ на 1 січня 2020 року 27 254 18 519 6 050 51 823 

Переведення до Стадії 1* 34 (11) (23) - 
Переведення до Стадії 2* (108) 108 - - 
Переведення до Стадії 3* (8 415) (17 529) 25 944 - 
Нові створені або придбані активи та зміна оцінки 
ОКЗ 37 147 30 175 276 445 343 767 

Продаж кредитів - - (304 176) (304 176) 

Активи, які були погашені  (17 542) (962) (252) (18 756) 

Списання, прощення та інші зміни    (422) (422) 
Резерв під ОКЗ на 31 грудня 2020 року 38 370 30 300 3 566 72 236 
 

*Представлені як очікувані кредитні збитки за активами станом на 01 січня 2020 року 
 
Протягом 2020 року Товариство визнало збиток від продажу знецінених кредитів в сумі 1 654 тис. грн. внаслідок 
відступлення прав вимог за кредитами клієнтам факторинговій компанії шляхом продажу за ціною у сумі 25 532 тис. 
грн. (2019: 20 095 тис. грн.). Валова балансова вартість та резерв під очікувані кредитні збитки на дату продажу 
становили 331 362 тис. грн. та 304 176 тис. грн. відповідно (2019: 163 870 тис. грн. та 144 215 тис. грн. відповідно). 
 
Сума валової балансової вартості нових виданих кредитів протягом 2020 року, які залишалися на балансі Товариства 
станом на 31 грудня 2020 року, становить 211 199 тис. грн.  
 
Зміна оцінки ОКЗ по стадії 3 також включає суму доформування резерву за кредитами клієнтам, що були видані станом 
на 1 січня 2020 року та протягом 2020 року, які у подальшому були продані факторинговій компанії загальною валовою 
балансовою вартістю 103 432 тис. грн. та 227 930 тис. грн. відповідно. 
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Нижче наведений аналіз резервів під ОКЗ за 2019 рік: 
 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Усього 
 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 
Резерв під ОКЗ на 1 січня 2019 року 15 029 6 442 2 754 24 225 
Нові створені або придбані активи 26 671 18 220 5 037 49 928 
Зміни передбачених договором грошових потоків у 
зв’язку з модифікацією, що не призводить до 
припинення визнання  

311 194 143 647 

Переведення до Стадії 1* - (5) - (5) 
Переведення до Стадії 2* (33) 298 - 265 
Переведення до Стадії 3* (7 162) (6 361) 142 520 128 997 
Продаж кредитів - - (144 215) (144 215) 
Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (крім списання) (7 562) (269) (189) (8 020) 

Резерв під ОКЗ на 31 грудня 2019 року 27 254 18 519 6 050 51 823 
 
* Включає як очікувані кредитні збитки за активами на момент переведення між стадіями,  так і зміни в оцінках 
кредитного збитку після переведення між стадіями 
 
Переведення до Стадії 3 також включає суму доформування резерву за кредитами клієнтам, що були видані станом на 
1 січня 2019 року та протягом 2019 року, які у подальшому були продані факторинговій компанії загальною валовою 
балансовою вартістю 164,682 тис. грн. відповідно. 
 

12. Дебіторська та інша заборгованість 
 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за операціями факторингу 29 470 28 360 
Інша дебіторська заборгованість 35 800 110 
Передплати 9 790 7 170 
ПДВ та інші податки до відшкодування 50 168 
Інша заборгованість співробітників 381 41 
Мінус - Резерв під ОКЗ (1 558) (791) 
Витрати майбутніх періодів 1 514 761 

       75 447 35 819 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років дебіторська заборгованість за операціями факторингу представлена 
заборгованістю одного контрагента зі строками погашення у лютому-грудні 2021 року. Операції з даним контрагентом 
ведуться з березня 2018 року, протягом періоду співпраці не було фактів прострочки або списання заборгованості щодо 
цього контрагента. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року інша дебіторська заборгованість представлена безвідсотковою заборгованістю з однією 
пов’язаною особою зі строками погашення до серпня 2021 року (Примітка 17). 
 
Інша заборгованість співробітників представлена заборгованістю з співробітників Товариства зі строками погашення  
до грудня 2021 року. 
 
Дебіторська та інша заборгованість станом на 31 грудня 2020 та 2019 років не є знеціненою або простроченою і 
представлена в Стадії 1. 
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13. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

  2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 

Грошові кошти на рахунках у банках та транзитних рахунках 21 910 11 577 
Усього грошових коштів та еквівалентів  21 910 11 577 

    
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші на транзитних 
рахунках. Ці кошти не мають жодних договірних обтяжень та розміщуються на короткий строк (1-2 дні) у банках та інших 
посередниках для подальших платежів спрямованих на надання кредитів клієнтам та надходжень від їх погашення.  
 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року жоден із залишків на рахунках у банках не є простроченим або 
знеціненим, всі грошові кошти та їх еквіваленти представлені у стадії 1. 
 
Аналіз банків та платіжних систем, в яких у Товариства розміщені грошові кошти та їх еквіваленти, згідно з рейтингами, 
наданими рейтинговим агентством Moody's, або еквівалентними рейтингами представлений таким чином: 
 

 2020 рік 2019 рік 
 тис. грн. тис. грн. 
B3 6 770 7 267 
Unrated 15 140 4 310 
 21 910 11 577 

 
Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів оцінювалося на основі очікуваних кредитних збитків за 12 
місяців і відображає короткі строки позицій, вразливих до ризику. Товариство вважає, виходячи з зовнішніх кредитних 
рейтингів контрагентів, що наявні у неї грошові кошти та їх еквіваленти мають прийнятний рівень кредитного ризику. 

14. Статутний капітал та інші резерви 
 
Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал становив 189 045 тис. грн. (2019: 54 045 тис. грн). 
 
У 2019 році учасники Товариства затвердили дивіденди у сумі 7 600 тис. грн. як розподіл чистого прибутку за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 року, та повністю виплатили цю суму учасникам. Протягом 2019 року учасники Товариства 
не робили внесків до статутного капіталу.  
 
Статутний капітал Товариства до 22 грудня 2020 року складався з суми внесків учасників виключно у вигляді  грошових 
коштів. У 2020 році учасники Товариства затвердили збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого 
прибутку на підставі Рішення №2312/20  від 23.12.2020 у сумі 135 000 тис. грн.  
 
У 2017 році учасники Товариства затвердили зменшення статутного капіталу на 13 844 тис. грн.(еквівалент 500 тис. 
доларів США).Станом на 31 грудня 2018 року ця сума зменшення все ще підлягала сплаті учасникам. У 2018 році 
внаслідок законодавчої неврегульованості валютного ринку України виникли адміністративні труднощі щодо сплати цієї 
суми учасникам- нерезидентам. У зв’язку із зміною валютного законодавства у 2019 році Товариство повернуло 
учасникам частку зменшеного капіталу у сумі 13 139 тис. грн.(еквівалент 499,5 тис. доларів США). На 31 грудня 2020 
року залишок не сплаченої суми учасникам складає 14 тис. грн .(еквівалент 0,5 тис. доларів), (2019:12 тис. грн)  
 
Інші резерви  
 
Інші резерви до 2019 року створювалися згідно із законодавством України та статутом Товариства стосовно загальних 
ризиків, включаючи майбутні збитки та інші непередбачені ризики або непередбачені обставини. Відрахування до 
резервів на рік було встановлено у розмірі 5% від чистого прибутку та мало бути затверджені учасниками Товариства. 
Станом на 31 грудня 2018 року відрахування до інших резервів становили 1 376 тис. грн. Після 31 грудня 2018 року 
відрахування до цього резерву не відбувалось у зв’язку із зміною законодавства щодо товариств з обмеженою 
відповідальністю і відповідною зміною Статуту Товариства. 
 
Управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для задоволення операційних і 
стратегічних потреб Товариства, а також з метою забезпечення довіри з боку учасників. Товариство націлене досягнути 
цього завдяки ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу доходів Товариства, а також її 
прибутків та збитків, довгострокових інвестиційних планів, які в основному фінансуються за рахунок операційних 
грошових потоків Товариства. 
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15. Інша кредиторська заборгованість 
 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 
Заборгованість за послугами маркетингу 4 737 4 025 
Заборгованість за комісіями платіжних провайдерів, термінальних 
мереж та бюро кредитних історій   

2 280 2 415 

Інша заборгованість 2 895 533 
Усього 9 912 6 973 

16. Зміни у зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності   
 

  Зобов’язання 
з оренди 

Кредиторська 
заборгованість 

за 
дивідендами 

Інші боргові 
зобов’язання  

Заборгованість 
щодо виплат 

учасникам 

Усього 
зобов’язань, що 

виникають у 
результаті 

фінансової 
діяльності 

  тис. грн. тис. грн.   тис. грн. 

Балансова вартість 
на 1 cічня 2019 р. 

7 559 - - 13 844 21 403 

Дивіденди нараховані - 7 600  - - 7 600  

Податки та збори  - (380) - - (380) 

Курсові різниці - (11) - (693) (704) 
Дивіденди сплачені - (7 209) - - (7 209) 

Отримання - - 11 500 - 11 500 

Погашення (806) - - (13 139) (13 945) 
Припинення визнання 
внаслідок модифікації 

(6 753) - - - (6 753) 

Балансова вартість 
на 31 грудня 2019 р. 

- - 11 500 12 11 512 

Погашення - - (11 500) - (11 500) 
Курсові різниці - - - 2 2 

Балансова вартість 
на 31 грудня 2020 р. 

- - - 14 14 

 

17. Операції з пов’язаними сторонами 
 

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються сторони, одна з 
яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При 
розгляді кожного можливого випадку відносин з  пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише  
юридична форма. 
 
Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між незв’язаними сторонами. Умови таких 
операцій можуть відрізнятись від умов операцій між непов’язаними сторонами. 
 
З пов’язаними сторонами проводилися такі операції:  

                                                                                                          2020 рік         2019 рік 
                     тис. грн.                   тис. грн. 
Заборгованість, щодо виплат учасникам                                        14                              12 
Інші зобов`язання -                            11 500 
Інша дебіторська заборгованість (Примітка 12)                     35 800            - 
Передплати                          5 098        6 458 
Кредиторська заборгованість          356            - 
 
Станом на 31 грудня 2019 року інші зобов`язання включали в себе безвідсоткову поворотню короткострокову фінансову 
допомогу, що була виплачена у січні-лютому 2020 року. 
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Ця додаткова фінансова інформація представлена з метою відповідності нормативним вимогам звітування згідно з 
вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
(зі змінами), затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 7 лютого 2013 року.  
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31-е грудня 2020р. 

 
                                                                           Дата (рік, місяць, день) 2021 | 01 |01 

Підприємство:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СС ЛОУН» 

   за ЄДРПОУ 40071779 

 
 

А К Т И В   Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
 

1000 
 

223 
 

11 841 
первісна вартість 1001 519 13 366 
накопичена амортизація 1002 296 1 525 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - 131 
Основні засоби 1010 5 630 3 953 

первісна вартість 1011 10 193 10 237 
Знос 1012 4 563 6 284 

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 - - 
Гудвіл 1050 - - 
Відстрочені аквізиційні виграти 1060 - - 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 
Усього за розділом І 1095 5 853 15 925 

II. Оборотні активи    
Запаси 1100 155 211 
Виробничі запаси 1101 155 211 
Незавершене виробництво 1102 - - 
Готова продукція 1103 - - 
Товари 1104 - - 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Депозити перестрахування 1115 - - 
Векселі одержані 1120 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 3 - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 - 370 

з бюджетом 1135 82 50 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 
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Пасив Код 
рядка 

Нa початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 54 045 189 045 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - - 
Емісійний дохід 1411 - - 
Накопичені курсові різниці 1412 - - 
Резервний капітал 1415 1 376 1 376 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 110 653 48 663 
Неоплачений капітал 1425 (-) (-) 
Вилучений капітал 1430 (-) (-) 
Інші резерви 1435 - - 
Усього за розділом І 1495 166 074 239 084 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   - 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - - 
Пенсійні зобов'язання 1505 - - 
Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - - 
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 контракт 1535 - - 
Призовий фонд 1540 - - 
Резерв на виплату джек-поту 1545 - - 
Усього за розділом II 1595 - - 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення   - 
Короткострокові кредити банків 1600 - - 

Продовження таблиці 
1 2 3 4 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 

1140 19 249 25 389 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 153 588 197 680 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 11 577 21 910 
Готівка 1166 - - 
Рахунки в банках 1167 11 577 21 910 
Виграти майбутніх періодів 1170 761 1 514 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - - 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов'язань 

1181 - - 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - - 
резервах незароблених премій 1183 - - 
інших страхових резервах 1184 - - 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 

Усього за розділом II 1195 185 415 247 124 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 - - 

Баланс 1300  191 268 263 049 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 
Векселі видані 1605 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 
1610 - - 

товари, роботи, послуги 1615 6 804 9524 
розрахунками з бюджетом 1620 1 096 9 100 
у том) числі з податку на прибуток 1621 1 096 8 975 
розрахунками зі страхування 1625 - - 
розрахунками з оплати праці 1630 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635   
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 12 14 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - - 
Поточні забезпечення 1660 5 613 5 064 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - - 
Інші поточні зобов'язання 1690 11 669 263 
    
Усього за розділом III 1695 25 194 23 965 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу , та групами вибуття 1700 - - 
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 - - 

Баланс  1900 191 268 263 049 
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                                                                           Дата (рік, місяць, день) 2021 | 01 |01 

Підприємство:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СС ЛОУН» 

   за ЄДРПОУ 40071779 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 р. 
  

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 650 091 430 392 
Чисті зароблені страхові премії 2010 - - 

премії підписані, валова сума 2011 - - 
премії, передані у перестрахування 2012 - - 
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - - 
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (-) (-) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - - 
Валовий:    

прибуток 2090 650 091 430 392 
збиток 2095 (-) (-) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - - 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - - 

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - 

Інші операційні доходи 2120 29 652 40 254 
у тому числі: 2121 - - 
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за    
справедливою вартістю    
дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122 - - 
сільськогосподарської продукції    
дохід від використання коштів, вивільнених від 2123 - - 
оподаткування    

Адміністративні витрати 2130 (47 050) (51 918) 
Витрати на збут 2150 (189 080) (158 909) 
Інші операційні витрати 2180 (355 347) (193 372) 

у тому числі: 2181 - - 
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за    
справедливою вартістю    
витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 - - 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 88 266 66 447 
збиток 2195 (-) (-) 
Доход від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 1 057 1 941 
Інші доходи 2240 - - 

у тому числі: 
дохід від благодійно ї допомоги 

2241 - - 

Фінансові витрати 2250 (5) (520) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-) 
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Стаття    Код               
рядка 

За звітний  
період 

За аналогічний  
період  

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Інші витрати 2270 (77) (59) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - - 
Фінансовий результат до оподаткування : 
прибуток 

2290 89 241 67 809 

збиток 2295 (-) (-) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (16 231) (12 358) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - - 
Чистий фінансовий результат : 
прибуток 

2350 73 010 55 451 

збиток 2355 (-) (-) 
ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

    
Стаття Код  

рядка 
За звітний  

період         
За аналогічний  

період  
попереднього 

року 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            - - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            - - 
Накопичені ку рсові різниці 2410            - - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455             -             - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 73 010 55 451 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
    

Назва статті 
 

Код  
рядка 

За звітний  
період 

За аналогічний  
період  

попереднього 
року 

Матеріальні затрати 2500 2 296 1 766 
Витрати на оплату праці 2505 53 869 61 510 
Відрахування на соціальні заходи 2510 11 374 11 664 
Амортизація 2515 3 307 5 369 
Інші операційні витрати 2520 520 631 323 890 

Разом 2550 591 477 404 199 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код  
рядка За звітний  період 

За аналогічний  
період  

попереднього 
року 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію) 

2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2020 р. 
 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

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

Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 474 372 345 915 
Повернення податків і зборів 3005 - - 
у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування 3010 501 510 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 
Надходження авансів від ПОКУПЦІВ І замовників 3015 - 549 
Надходження від повернення авансів 3020 1 064 - 
Надходження від відсотків за залишками коштів на    
поточних рахунках 3025 1 042 82 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 717 13 440 
Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Надходження від отримання роялті, авторських 3045 - 7 
винагород    
Надходження від страхових премій 3050 - - 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 1 207 834 857 183 
Інші надходження 3095 26 278 4 527 
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (152 876) (124 459) 

Праці 3105 (43 697) (49 760) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (11 509) (12 705) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (22 547) (25 178) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку- на прибуток 3116 (8 359) (12 228) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 3117 (542) (471) 
вартість    
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (13 646) (12 479) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (1 530) ( 47 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 822 640 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (1 395 790) (998 560) 
Інші витрачання З190 (13 636) (9 272) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 71 401 (1 591) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 5 552 - 

необоротних активів 3205 120 138 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 - - 
дивідендів 3220 - - 

  

                                                                           Дата (рік, місяць, день) 2021 | 01 | 01 
Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СС ЛОУН» 

 за  ЄДРПОУ  40071779 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

Надходження від деривативів 3225 - - 
Надходження від погашення позик 3230 27 790 12 250 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та    
іншої господарської одиниці 3235 - - 
Інші надходження 3250 - - 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 5 641) ( - ) 

необоротних активів 3260 (13 384) (1 145) 

Виплати за деривативами 3270 - - 

Витрачання на надання позик 3275 (64 090) (12 300) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 - - 

Інші платежі 3290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (49 653) (1 057) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
 

3300 

- - 

Отримання позик 3305 5 300 11 500 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - - 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

3345 - - 

Погашення позик 3350 16 800 - 

Сплату дивідендів 3355 (-) (7 209) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (-) (806) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 - - 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 - - 

Інші платежі 3390 (5) (13 139) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (11 505) (9 654) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 10 243 (9 120) 
Залишок коштів на початок року 3405 11 577 21 408 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 90 (711) 

Залишок коштів на кінець року 3415 21 910 11 577 
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        Дата (рік, місяць, 
день) 

2021 | 01 |01 

Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СС ЛОУН» 

  за 
ЄДРПОУ                     

40071779 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 2020 р. 

     
 

Стаття Код 
рядка 

Зареє-
стрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцін - 

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток) 

Допла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 54 045 - - 1 376 110 653 - - 166 074 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 
Інші зміни 4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 54 045 - - 1 376 110 653 - - 166 074 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 - - - - 73 010 - - 73 010 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 - - - - - - - - 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 - - - - - - - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

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 до 
зареєстрованого капіталу 

4205 135 000 - - - (135 000) - - - 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 - - - - - - - - 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 - - - - - - - - 

--- 
- 
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-Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 - - - - - - - - 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 - - - - -- - - - 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 - - - - - - - - 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 - - - - - - - -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 - - - - - - - - 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 -- - - -- - -- - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - - 
Придбання(продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 - - - - - - - - 

Разом змін у капіталі 4295 135 000 - - - (61 990) - - 73 010 
Залишок на кінець року 4300 189 045 - - 1 376 48 663 - - 239 084 
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HaJle)f(HY Kpe,nHTHY icTopito, Ta 3,lliHCHIOC noCTiHHH_H MOHiTopHHr .ne6iTOpCbKOY 3a6oprosaHOCTi 3a CTp0KaMH 
BHHHKHeHHSI. 

YnpasniHH.11 Kpe,UHTHHM pH3HK0M, noa'.113aHHM 3 .ne6iTopCbKOIO 3a6oprosaHicno, 3.UiHCHlOCTbC.11 Ha OCHOBi 
BCTaH0BJJeHHX nonin1K, npoue.uyp j CJ.iCTeM K0HTpomo, lll0 Bi.AHOC.IITbC.11 )].0 ynpaaniHH.11 Kpe,UHTMHM p113HK0M 
KJJiE:HTiB. 

Pu1uK ni1<eionocmi 

PH3MK JliKBi.UHOCTi - ue pH3MK, lll0 BHHHKat BHacni.noK p0360KJiOCTi y CTJ>0Kax noraweHHSI 3a a,m-maMH Ta 
306oa'.113aHHHMH. Po36i)f<HiCTb y CTp0KaX noraweHHSI 33 aKTHB8Ml-t Ta 306os'si3aHHSIMH noTeHUiHHO 36inbwye 
np116yrKOBiCTb, 0)].HaK M0)Ke TaK0)K 36inbwyeaTl-t p113HK OTpHMaHH.11 36HTKi8. y TosapHcTBi snpoBa,ll)KeHi 
npoue.nypH, lllO cnpSIMOBaHi Ha MiHiMi3auiJO TaKHX 3611TKiB, - Hanpm<J1a,n, ni.nTpHM8HHSI .ll0CTIITHb0r0 piBHSI 
rpoW0BHX KOWTiB Ta iHWHX BHCOK0JliKBi,llHHX o6op0THHX aKTHBiB. 

(e) Onepaniihri pH3HKH
OnepauiHHHH p11311K - ue p11311K ,npaTH BHacniAOK BiAMOBH CHCTeMH, n0MHJIKH nepcottany, waxpaHCTBa 

'tH 30BHiwHix no.nHi. y pa3i 36o"is B CHCTeMi BHyrpiWHbOfO K0HTpomo, onepauiHHHH pH3HK M0>Ke cnpHttHHHTH 
WKOAY penyraui'i, Mani npasosi 'tH 33KOHO,ll3Btt0-HOpMaTHBHi HaCJJillKH a6o npH38eCTH no cf>iHaHCOBHX 36HTKiB. 

Tosap11crno He a 3M03i YHHKHYrH scix onepauii1HHX p11J11KiB, OAHaK BOHO .U0KJJa.Qae 3yc1111b AJ1S1 
ynpaBJiiHH.11 UHMH pH3HKaMH WJl.llX0M K0HTp0JJIO Ta )VI.II MOHiTop11Hry noTeHl.liHHHX p113HKiB j si.nnosi.nHoro 
pearysaHHSI Ha HHX. 

CHcTeMa KOHTpomo nepe.n6attae ecf>eKTHBHHH po3no.Qin o6os'si3Kis, .uocryny, non11osa)Ke1-1b Ta npoue.uyp 
3BipKH, Has1.1aHHSI nepcottany, a TaK0)K npoue.n.yp 3,niikHeHHSI ouiHOK. 

<l>lliAHCOBI IHBECTHIJJI 

CTaHOM Ha 3 I rpy.UHSI 2020 p. y KoMnaHi'i ni.ncyrtti QJiHaHCOBi i1rnecT11ui'i, 

IIEPCnEKTHBH P03BHTKY 

BpaXOBYJO'tH aci pH3H_KJ,I Ta BHKJIHKH, 1.1.l0 BHHHK3l0Tb B XO.l].i rocno,1].apcbK0"i .AiSIJlbHOCTi. ottiKYE:TbCSI 
CTa6inbHHH p038HT0K Ta 3p0cTaHHSI rocnop,apcbK0ro noTeHuiany KoMnaHi'i. ,ll;o YHHHHKiB, KOTpi cnpHSITHMYfb 
rocnonapcbKOMY po3BHTKY KoMnaHi'i, M0)f(Ha ai.nHeCTH Hacryntti: npoT.11roM 202 I poKy KoMnaHiSI nnattye 
JanyCTHTH MaCWTa6Hy MapKeTHHf0BY KaMnaHilO 3 3anytteHHSI HoBHX KJJi€HTiB, a T3K0)1{ .llJISI BiJlHOBJleHHJI 
003HTHBH0f0 KJJiE:HTCbKOro p,ocni.ny y n0BTOpHHX KniE:HTiB Ta 3ranysaHOCTi KoMnaHi'i y CBi.ll.OMOCTi ycix 
KnieHTiB, nposatJ.)KeHHSI Hosoi' CHCTeMH Teneq>oHi'i .[lJlSI OnTHMi3aui'i po6oTH 3 Kni€HTaMH Ta nitJ.BHUleHHSI 
CepsicHo'i K0M0OHeHTH .[lJlSI Kni€HTa. 

TaKO)f( nJlaHYCThC.11 0H0BJleHH.11 0CH0BH11X 3aco6ie AJlSI npauiBHHKiB. 

TTnaHyCThCSI lll,0 see BHlll,eMaBe,AeHe npH3Be.ne .no 36inhWeHHJI lJaCTK.11 npHCYfHOCTi Ha pHHKY Ta .no 
np116yrKosoro pocry KoMnaHii'. 

IH<l>OPMAI(UI IIPO nocJJYrll, HA)I.AHl AY,lUITOPOM KOMTIAHII 

J11:c!>t19111ran:r,i,:;u:1c�� ocnyr npA T «KflMr Ay.ll.HT», Hap,att1-1x KoMnaHi'i nponiroM poKy, lll.0 JaKiH1.J11ec.11 3 I 
eHa lj.llCTyrHM I.JHH0M: nocnyrH 3 o6oa'.113KOB0f0 ayp,11ry q>iHaHCOB0°i 3BiTHOCTi 33 

4


	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

	ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
	НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

	ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	1. Основна діяльність
	2. Основа складання фінансової звітності
	3. Основні положення облікової політики
	4. Суттєві облікові оцінки та судження
	5. Нові стандарти та тлумачення, які ще не були застосовані
	6. Управління фінансовими ризиками
	6.1 Ринковий ризик
	6.2 Процентний ризик
	6.3 Кредитний ризик
	6.4 Ризик ліквідності
	6.5 Валютний ризик
	6.6 Операційний ризик
	7. Адміністративні та інші витрати
	8. Оподаткування
	9. Основні засоби
	10. Нематеріальні активи
	11. Кредити клієнтам
	12. Дебіторська та інша заборгованість
	13. Грошові кошти та їх еквіваленти
	14. Статутний капітал та інші резерви
	15. Інша кредиторська заборгованість
	16. Зміни у зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності
	17. Операції з пов’язаними сторонами
	18. Фактичні та умовні зобов’язання
	19. Справедлива вартість
	20. Події після звітної дати


	Баланс (Звіт про фінансовий стан)
	FS CC Loan 31.12.2020_genervvvvvvvvvvvvvvvvvval.pdf
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

	ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
	НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

	ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
	ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
	1. Основна діяльність
	2. Основа складання фінансової звітності
	3. Основні положення облікової політики
	4. Суттєві облікові оцінки та судження
	5. Нові стандарти та тлумачення, які ще не були застосовані
	6. Управління фінансовими ризиками
	6.1 Ринковий ризик
	6.2 Процентний ризик
	6.3 Кредитний ризик
	6.4 Ризик ліквідності
	6.5 Валютний ризик
	6.6 Операційний ризик
	7. Адміністративні та інші витрати
	8. Оподаткування
	9. Основні засоби
	10. Нематеріальні активи
	11. Кредити клієнтам
	12. Дебіторська та інша заборгованість
	13. Грошові кошти та їх еквіваленти
	14. Статутний капітал та інші резерви
	15. Інша кредиторська заборгованість
	16. Зміни у зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності
	17. Операції з пов’язаними сторонами
	18. Фактичні та умовні зобов’язання
	19. Справедлива вартість
	20. Події після звітної дати


	Баланс (Звіт про фінансовий стан)




