
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КРЕДО СОЛЮШНС» за ЄДРПОУ 38150327

Територія Оболонський район м. Києва за КОАТУУ 8038000000

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

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 2

Адреса, телефон провулок Балтійський, буд. 20, м. Київ, 04073                                         0442278375

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
 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 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 1 1
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 1 1
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Виробничі запаси 1101 - -
 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 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 36 -
    з бюджету 1135 28 28
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 291 586 10 725
 Поточні фінансові інвестиції 1160 100 100
 Гроші та їх еквіваленти 1165 1 -
   Готівка 1166 - -
   Рахунки в банках 1167 1 -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
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 роздiлом II 1195 291 751 10 853
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 291 752 10 854
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 293 100 293 100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 258 ) (283 241)
 Неоплачений капітал 1425 ( 1 101 ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 291 741 9 859
   ІІ. 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 контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 4 -

  Звітність фінансових установ№23/20171



Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    розрахунками з бюджетом 1620 - 1
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
    розрахунками зі страхування 1625 2 1
    розрахунками з оплати праці 1630 2 3
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 3 3
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - 987
    Усього за роздiлом IІІ 1695 11 995
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 291 752 10 854
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КРЕДО СОЛЮШНС» за ЄДРПОУ 38150327

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2016 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

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 - -
 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 - -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 92 ) ( 80 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 (282 891) ( - )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 (282 983) ( 80 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 прибуток 2290 - -
 збиток 2295 (282 983) ( 80 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - -
 збиток 2355 (282 983) ( 80 )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (282 983) ( 80 )

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 43 43
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 16
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 282 930 21
Разом 2550 282 983 80

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КРЕДО СОЛЮШНС» за ЄДРПОУ 38150327

ЗВІТ ПРО РУх ГРОШОВИх КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
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 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

  Звітність фінансових установ№23/20172



ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

ЗВІТ ПРО РУх ГРОШОВИх КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 - -
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 42 ) ( 19 )
Праці 3105 ( 33 ) ( 36 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 ) ( 17 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 8 ) ( 11 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( - ) ( 11 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 1 996 ) ( 2 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 2 089 - 85

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 підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

ЗВІТ ПРО РУх ГРОШОВИх КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( 100 )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
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 - - 100

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 1 101 171
Отримання позик 3305 987 -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 ( - ) ( - )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2 088 171
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 - 1 - 14
Залишок коштів на початок року 3405 1 15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 - 1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО СОЛЮШНС» за ЄДРПОУ 38150327

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2016 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 293 100 - - - ( 258 ) ( 1 101 ) - 291 741
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 293 100 - - - ( 258 ) ( 1 101 ) - 291 741
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - ( 282 983 ) - - ( 282 983 )
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 асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - 1 101 - 1 101
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 - - - - ( 282 983 ) 1 101 - ( 281 882 )
Залишок на кінець року 4300 293 100 - - - ( 283 241 ) - - 9 859

  Звітність фінансових установ№23/20173



ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

Примітки
до фінансової звітності  ТОВ «Фінансова компанія «КРЕДО СОЛЮШН» 

за 2016 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

1. Загальні відомості
Підприємство підготувало   фінансову звітність станом на 31 грудня 2016 року, та 

за рік що закінчився на вказану дату, яку складено за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО 
СОЛЮШНС» (надалі – «Товариство») засноване у 2012 році у відповідності до 
законодавства України, зареєстроване Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України  як фінансова установа

(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС» серія 
та номер ФК №363 від 22.11.2012 року, Розпорядження Комісії  від 22.11.2012 р. 
№2362, термін дії Свідоцтва необмежений. Код фінансової установи 13.. 

Місцезнаходження  офісу Товариства:
04073, місто Київ, провулок Балтійський 20.
 Метою діяльності Компанії: надання фінансових послуг на ринку, сприяння 

розвитку в Україні ринкових відносин, вирішення економічних та соціальних 
інтересів учасників та співробітників Компанії і отримання відповідного прибутку.

Предметом діяльності Компанії є :
-  надання коштів у позику;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- факторинг;
- надання послуг фінансовий лізинг;
- залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
- надання гарантій і поручительств.
Вищим органом управління  Товариства є  Загальні збори Учасників.
Безпосереднє керівництво діяльністю Товариства здійснює Директор - 

виконавчий орган. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства 
здійснює Ревізійна комісія Товариства. 

Станом на 31 грудня 2016 року чисельність працівників Компанії складає  2 особи

2. Основи складання звітності, МСФЗ, МСБО та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
які можуть використовуватись.

При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі стандарти й 
інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які 
набули чинності на 31.12.2016 року.

Фінансова звітність Товариства складена на основі Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (надалі - МСФЗ). Текст Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) 
та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, якими користувалось Товариство при підготовці фінансової 
звітності за звітний рік, офіційно оприлюднено на сайті Міністерства фінансів 
України www.minfin.gov.ua, що забезпечує формування державної фінансової 
політики.. Ці Стандарти ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової 
звітності та інших публікаціях Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО). Авторське право на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності та інші публікації РМСБО має Фонд Комітету з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (ФКМСБО). Затверджений текст Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та інших публікацій ФКМСБО є текст англійською мовою.

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципу оцінки 
за первісною вартістю за виключенням наступних статей: похідні фінансові 
інструменти та фінансові активи, які призначені для продажу (облік за 
справедливою вартістю), фінансові інструменти, які утримуються до погашення 
(облік за амортизованою собівартістю).

  Компоненти фінансової звітності та суттєві судження, оцінки та припущення.
Фінансова звітність складається з:
- балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016,
- звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, 
- звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, 
- звіту про власний капітал за 2016 рік,
- приміток, що включають пояснення та розкривають принципи облікової  

політики за  2016 рік.
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні 

судження, оцінки  та припущення:
- підприємство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу 

безперервності;
- оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та 

зобов’язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття 
справедливої вартості, яких вимагається, містить припущення щодо їхньої 
справедливої вартості;

- підприємством  оцінено, що всі договори  оренди, по яких  воно виступає  
стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні  класифікуватися  як 
операційна оренда;

- аналізи чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять 
припущення  стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, 
зобов’язання, сукупних доходів та капітал;

- підприємством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких воно 
виступає відповідачем, будуть виграні у судах усіх інстанцій.  

 
3. Оновлення Міжнародних стандартів фінансової звітності.
В цій фінансовій звітності Компанія не застосовувала нові та переглянуті 

стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати 
стандарти, які набудуть чинності після дати звітності.

Наступні нові стандарти, зміни існуючих стандартів та інтерпретації Товариство 
не застосовувало достроково:

МСБО і МСФЗ та правки до них, що можуть бути застосовані достроково у 
фінансовій звітності за 2014рік:

-МСБО (ІАS) 1 «Подання фінансової звітності» щодо професійного судження при 
прийнятті рішень про відображення інформації у фінансовій звітності;

- МСБО (ІАS) 16 «Основні засоби» щодо амортизації (п.62А);
- МСБО (ІАS) 16 «Основні засоби» щодо строку корисного використання (п.56с);
- МСБ0(ІАS) 16 «Основні засоби» щодо сільськогосподарських активів (п.6,37);
- МСБО (ІАS) 19 «Винагороди працівникам» щодо визначення ставки дисконту на 

регіональному ринку (п.83);
- МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» щодо застосування методу участі 

в капіталі в окремій фінансовій звітності;
- МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» щодо розкриття інформації в 

інших компонентах проміжної фінансової звітності (п. 16а);
- МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» щодо амортизації (п. 98А, 98В, 98С);
- МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» щодо строку корисного використання 

(п. 92);
- МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена 

діяльність» (п.26, 26А);
- МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо контрактів 

на обслуговування фінансових активів (п.30а);
- МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкритті інформації» щодо розкриття 

інформації в скороченій проміжній фінансовій звітності (п. 44г);

- МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» щодо звільнення від 
складання консолідованої фінансової звітності;

- MCФЗ (IFRS)10 «Консолідована фінансова звітність» щодо послуг, пов’язаних з 
інвестиційної діяльності материнської компанії;

- МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» щодо 
застосування методу участі в капіталі не інвестиційною компанією інвестора до 
інвестиційної компанії емітента;

- МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» щодо обліку придбання частки участі у 
спільній діяльності, коли така діяльність є окремим бізнесом;

- МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» 
щодо вимог до розкриття інформації;

- МСФЗ (IFRS) 14 «Відкладені рахунки, що регулюються»;
- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контрактів з клієнтами»;
- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».
Ефективна дата вводу більшості перелічених стандартів – з 01.01.2016 р., лише 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контрактів з клієнтами» - з 01.01.2017 р.,  та  МСФЗ 
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - з 01.01.2018 р..

Для всіх цих стандартів допустиме дострокове застосування, для більшості – 
перспективно. 

Застосування у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2016 р. оновлених 
МСБО і МСФЗ та правок до них товариством не проводило. 

Управлінський персонал товариства  не здійснював розрахунок  можливого 
впливу запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень на його 
фінансовий стан на 31 грудня 2016 року та на результати його діяльності за 2016 
фінансовий рік, тому що вважає, що ці зміни матимуть мінімальний вплив на 
бухгалтерський облік.

Стандарти та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не набрали 
чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства, Товариство має 
намір використовувати з дати їх вступу в дію. Вплив, який буде мати таке перше 
застосування цих МСФЗ на фінансову звітність Товариства  не можна зараз 
обґрунтовано оцінити.

4. Економічне середовище, в якому компанія здійснює свою діяльність
ТОВ «Кредо Солюшнс» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано 

з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням 
збройного конфлікту на сході України.

Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної 
валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме 
від ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися 
Урядом України. Водночас, не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд 
для подолання кризи.

У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної 
ситуації на фінансовий стан  Товариства. У результаті виникає невизначеність, 
яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його 
активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути 
в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо 
вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

5. Основні положення облікової політики
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх 

звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. Фінансову звітність Компанії 
підготовлено згідно з принципом історичної собівартості.

Валюта виміру та подання. 
Фінансові звіти Компанії подані у гривні (ГРН), що також є функціональною 

валютою, виходячи з основного економічного середовища, у якому Товариство 
здійснює свою діяльність.  Це означає, що операції в валютах інших ніж гривня, 
розглядаються як операції в іноземних валютах.  Всі суми у фінансових звітах та 
примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

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

Грошові кошти та їх еквіваленти. 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі, грошові кошти 

на поточних та інших рахунках в банках.
Фінансові активи. 
Фінансові активи Компанії включають дебіторську заборгованість, та грошові 

кошти. Балансова вартість фінансових активів Компанії переглядається щодо 
можливого зменшення корисності на кожну дату балансу. 

Інша поточна дебіторська заборгованість за договорами визнається одночасно 
з визнанням доходу та  оцінюється за первісною вартістю,та включається до 
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Основні засоби
   Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю 

придбання або створення, включаючи невідшкодовані податки, а також будь які 
додаткові витрати, які пов’язані з приведенням основного засобу в робочий стан та 
їх доставкою.

В подальшому основні засоби відображаються у фінансовій звітності за 
історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від знецінення.

 Основні засоби обліковуються  по об’єктах.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені 

за їх первісною вартістю. Вартісний  критерій для застосування МСБО  стосовно 
основних засобів  встановлений    6000   грн.

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів проводиться 
прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного 
об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту, коли 
цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання та  у 
спосіб, визначений  комісією. 

Амортизаційні нарахування за кожний період  відображаються у складі прибутків 
і збитків.

Термін корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з періоду 
часу, протягом якого організація передбачає використовувати актив.

Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б 
отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових 
витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан 
вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. 
Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються 
і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює 
залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним 
технічним станом основних засобів

Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи на підприємства обліковуються згідно МСФЗ 38 

«Нематеріальні активи».
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), 

яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов’язані з доведенням 
нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом 
очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації 
починається з моменту, коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у 
стані, необхідному для його використання  та у спосіб, визначений  комісією. 

  Звітність фінансових установ№23/20174



ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

Запаси.
Первісна вартість запасів Компанії складається із вартості придбання запасів, 

транспортно-заготівельних витрат та інших витрат, що безпосередньо пов’язані  
з придбанням запасів і доведенням  їх до  стану, в якому вони придатні для 
використання, а також суми ввізного мита та інших податків, які не відшкодовуються 
Товариству. Собівартість вибуття запасів Товариства визначається за методом 
ФІФО. Запаси Товариства на звітну дату оцінюються за меншою з двох величин: 
собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує імовірність 

отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 
визначена її сума.

Капітал. 
Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованої в установчих 

документах загальної вартості активів, що є внесками учасників. Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що 
розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

Фінансові зобов’язання. 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

відображаються в балансі за сумою погашення. Поточні зобов’язання 
(заборгованість за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зі страхування, з 
розрахунками з оплати праці,) відображаються в балансі за сумою погашення.

Пенсії та пенсійні плани. 
Товариство здійснює обов’язкові відрахування до Державного пенсійного 

фонду України на суму, яка розраховується на основі заробітної плати кожного 
працівника.  Такі суми відображаються як витрати у тому періоді, коли працівникові 
нараховується відповідна винагорода. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство 
не мало додаткових зобов’язань за пенсійними планами, допомозі після виходу 
на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення перед нинішніми або 
колишніми працівниками.

Визнання доходів і витрат
   Доходи визнаються компанією в той момент, коли існує висока ймовірність 

того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути 
достовірно визначена. Такий же принцип застосовується  до витрат компанії. 

   Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому періоді, в 
якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов’язаних 
з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи 
була проведена фактична оплата таких товарів (послуг).

Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується  
метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку за 
кредитними договорами, що приводить майбутні грошові потоки до поточної 
вартості  фінансового інструменту, беручи до уваги всі його контрактні умови. 

Процентні доходи компанії класифікуються як фінансові доходи. Витрати 
складаються в основному з адміністративних витрат.

Податок на прибуток. 
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередні періоди 

оцінюються в сумі, що очікується до відшкодування від податкових органів або 
до сплати податковим органам. Відповідно дана сума розраховується на основі 
податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють або оголошені 
на дату балансу. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно 
з українським податковим законодавством на основі оподаткованого доходу і 
податкових витрат, відображених Компанією у її податкових деклараціях. 

В 2015 році ставка податку на прибуток підприємства складала 18 %.
В 2016 році ставка податку на прибуток підприємства складала 18 %.
Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження  в застосуванні облікової 

політики
Компанія робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і 

зобов’язань, що відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й 
припущення аналізуються на постійній основі й ґрунтуються на досвіді керівництва 
й інших факторів, включаючи очікування відносно майбутніх подій, які, на думку 
керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У процесі застосування 
облікової політики керівництво також використовує професійні судження й оцінки. 
Такі судження також включають правомірність припущення щодо безперервності 
діяльності Компанії.

Відстрочені податкові активи
Для цілей фінансової звітності поточні витрати з податку на прибуток коригуються 

на суму відстрочених податків,що виникають через наявність тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю, що обліковується 
для цілей оподаткування. Такі коригування призводять до відбиття відстрочених 
податкових активів або відстрочених податкових зобов’язань.

Сума активів та зобов’язань по відстроченому оподаткуванню розраховується на 
основі очікуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли 
сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована.

Станом на 31 грудня відстрочені податкові активи становлять – 1 тис. грн..
Справедлива вартість фінансових інструментів. 
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових 

зобов’язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на 
підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів 
оцінки. У якості вихідних даних для цих моделей по можливості використається 
інформація зі спостережуваних ринків, однак у тих випадках, коли це не 
представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження для 
встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних 
даних як ризик ліквідності, кредитний ризик. Зміни в припущеннях відносно даних 
факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, 
відображену у фінансовій звітності.

Ризики,пов’язані з податковим та іншим законодавством
Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської 

діяльності по операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. 
Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх 
тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів 
державної влади та інших органів державного управління. Не рідко точки зору 
різних органів на певне питання відрізняються. Товариство вважає, що воно 
дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством 
податки і відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, 
що операції й інтерпретації того, що не були поставлені під сумнів державними 
органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. 
Неможливо визначити суму непред’явлених позовів , що можуть бути пред’явлені, 
якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату. 

Фінансові витрати. 
Фінансові  витрати Товариства визнаються витратами того звітного періоду, в 

якому вони були нараховані.
Інвестиції
Станом на 31.12.2016р Товариство має  фінансові інвестиції  на суму   100 000 

( сто  тисяч) грн.
 Станом на 31.12.2016 р. інвестиції наявні  в обліку та звіті про фінансовий стан 

Товариства. 
Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунку 14.3 «Инвестиции 

несвязанным сторонам». Фінансові інвестиції  на дату балансу обліковуються за 
справедливою вартістю.

6. Основа підготовки фінансової звітності. 
Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, включає всі прийняті і діючі в звітному періоді  
Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і повністю їм відповідає. національною 
валютою України є українська гривня (далі – гривня або грн.), і ця ж валюта 
є функціональною валютою Компанії, а також валютою, в якій представлена 
фінансова звітність.

Річна звітність Компанії за 2016 рік,є річною фінансовою звітністю, відповідну 
вимогам МСФЗ. Датою переходу ТОВ «КРЕДО СОЛЮШН» на МСФЗ є 1 січня 2012 
року.

Перехід на МСФЗ – застосовані виключення з МСФЗ (IFRS) 1, яке передбачає 
можливість використання певних винятків із принципу ретроспективного 
застосування МСФЗ, як щоб вони застосовувалися завжди.

Статутний капітал зареєстрований в розмірі  293 100 тис. грн. складається з 
внесків учасників підприємства, сформований не в повному розмірі. (рядок 1400 
ф.№1).  

Станом на 31 грудня 2016 року  капітал сплачений 100%.
 Учасниками є 

Учасник Частка тис грн.. Частка %
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НЕОН СІТІ ГРУП 293 100 293 100

Всього 293 100 100
Фінансові інструменти. 
Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Товариства виконати 

свої зобов’язання за виплатами у встановлений строк за звичайних або 
непередбачуваних обставин.  Основним ризиком, якому піддається Компанія, є 
ризик,  пов’язаний зі  своєчасністю погашення  боргів за поточними зобов’язаннями.

Керівництво Товариства здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, 
та щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків та ліквідності.

Відстрочені податкові активи  в балансі виглядає так:
 01.01.2016 31.12.2016

Відстрочені податкові активи 1 1
Облік і визнання відстрочених податкових активів підприємства здійснюється 

відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Дебіторська заборгованість  в балансі виглядає так:
 01.01.2016 31.12.2016

Дебіторська заборгованість, не попов'язана з 
реалізацією 36

Дебіторська заборгованість інша 291 586 10725
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом 28 28

На 31 грудня 2016 року дебіторська заборгованість складається з дебіторської 
заборгованості  за виданими авансами та іншої поточної заборгованості.

Списана Дебіторська заборгованість (інша)  боржника, визнаним банкротом.
Облік і визнання зобов’язань та резервів підприємства здійснюється відповідно 

до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:
01.01.2016 31.12.2016

Грошові кошти в національній валюті 1 0
Грошові кошти в іноземній валюті

Зобов’язання підприємства поділяються на довгострокові (термін  погашення 
понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість відображена в Балансі за первісною 
вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Поточні зобов`язання  виглядають так: 
01.01.2016 31.12.2016

За товари,  роботи, послуги 4 -
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом
зі страхування 2 1
з оплати праці 2 3
Інші поточні зобов’язання 

Резерви визнаються, якщо підприємство в результаті певної події в минулому 
має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим 
ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою 
надійністю.

Підприємство визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується 
щорічно станом на початок року.

 Всі винагороди працівникам на підприємстві рахуються як поточні, відповідно 
до МСФЗ 19 «Виплати працівникам». Пенсійними програмами для працівників 
товариство не користується.

Щодо  звіту про фінансові результати.
Дохід від реалізації. Дохід від наданих послуг та інших надходжень (відсотки за 

залишками коштів на поточних рахунках) за - 2015-2016 рік склав 
Розшифровка інших операційних доходів, тис. грн..

Вид доходу Сума за 2015 
рік

Сума за 2016 
рік

Інші операційні доходи - -
Дохід з податку на прибуток - -
Всього - -

Розшифровка витрат, тис. грн.

Вид витрат Сума за 2015 
рік

Сума за 2016 
рік

Заробітна плата працівників адміністрації 43 43
Внески на соціальне страхування 16 10
Інші 21 282930
Всього 80 282983

Доходи підприємства визначаються згідно з вимогами МСФЗ 18 « Дохід»  
визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу 
може бути достовірно визначена. Діяльність  підприємства у 2016 була збитковою. 

  Звітність фінансових установ№23/20175



ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

Збиток за 2016 р складає  282 983  тис грн. 
  Податок на прибуток не нараховувався   та не відображається у фінансовій 

звітності підприємства за 2016 рік. 
Резервний капітал складає –  0   тис. грн.   Непокритий збиток складає –  283 

241  тис. грн. 
 Підприємство не нараховувало дивіденди учасникам, які визнає як зобов’язання 

на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати 
включно.

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників.
Вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2016 р. становить    9 

859 тис. грн. 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів, відповідно до вимог Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом 
МФУ від 31.03.99 р. № 87, складається за прямим методом. 

Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за 
вимогами українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» немає. 

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отримані прибутку від звичайної діяльності. 

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання 
доходу за надання фінансових послуг.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2016 рік склав – 2 088 
тис. грн..

Рух коштів у результаті інвестиційної  діяльності
Інвестиційна діяльність – це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних 
параметрів інвестиційної програми інвестиційного портфеля на основі вибору 
ефективних об’єктів інвестування та забезпечення їх рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності за 2016 рік відсутній.

Розкриття інформації про пов’язані сторони
З метою даної фінансової звітності, сторони вважаються пов’язаними, якщо одна 

з них має можливість контролювати або значно впливати на фінансові й операційні 
рішення іншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 «Розкриття інформації 
про зв’язані сторони». При рішенні питання про те, чи є сторони пов’язаними, 
приймається в увагу зміст взаємин сторін, а не тільки їхня юридична форма. Для 
цілей даних фінансових звітів Компанія, власники Компанії, що володіють частками 
в статутному капіталі більшими ніж 20%, та вище керівництво Компанії вважаються 
пов’язаними сторонами. 

Операцій з пов’язаними сторонами, учасниками товариства, Товариство в період 
який підлягав аудиту (2016 рік) не здійснювало.

7. Управління фінансовими ризиками
Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих 

на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
Фінансові ризики - ті, що піддаються кількісному оцінюванню. До фінансових 

ризиків належать :
- кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та 

процентів за користування позикою у строки, визначені у договорі;
- валютний ризик - небезпека валютних (курсових) збитків, пов’язаних зі зміною 

курсів іноземних валют стосовно національної валюти;
- процентний ризик - передбачає можливість понести збитки внаслідок 

непередбачених, несприятливих для Товариства змін процентних ставок і значного 
зменшення маржі, зведення її до нуля або до негативного показника;

- ризик інфляції - ймовірність майбутнього знецінювання коштів, тобто втрати їх 
купівельної спроможності;

- ризик ліквідності - пов’язаний з ймовірністю того, що Товариство не зможе 
вчасно виконати свої зобов’язання або втратить частину доходів через надмірну 
кількість високоліквідних активів;

 Кредитний ризик
Компанія схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за 

фінансовим інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як не зможе 
виконати своє зобов’язання. Схильність до кредитного ризику виникає в результаті 
вчинення угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Компанія контролює кредитний ризик, встановлюючи ліміти на одного контрагента 
або групу пов’язаних контрагентів. Ліміти кредитного ризику по продуктах і галузям 
економіки регулярно затверджуються керівництвом. моніторинг таких ризиків 
здійснюється регулярно, при цьому ліміти переглядаються не рідше одного разу 
на рік. Керівництво Компанії проводить аналіз за строками затримки платежів 
дебіторської заборгованості з основної діяльності і відстежує прострочені залишки 
дебіторської заборгованості. 

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності полягає в тому, що компанія не зможе оплатити всі 

зобов’язання при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне 
управління і контроль за ліквідністю. Компанія використовує процедури детального 
бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності 
ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.

Ризик зміни цін
Ризик зміни цін полягає в тому, що поточний або майбутній прибуток Компанії 

може піддатися негативному впливу змін ринкових цін на вироблене обладнання. 
Зниження цін може призвести до зниження чистого прибутку і грошових потоків. 
Компанія на регулярній основі оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на 
товари та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення. Однак, в умовах поточної 
економічної ситуації оцінки керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного 
впливу зміни цін на товари на фінансове становище Компанії.

Ризик управління капіталом
Основними елементами управління капіталом керівництво вважає власні і 

позикові кошти. Для збереження і коригування структури капіталу Компанія може 
переглядати свою інвестиційну програму, залучати нові і погашати існуючі позики і 
кредити, продавати непрофільні активи. Керівництво Компанії щомісячно аналізує 
позики рентабельності капіталу, довгострокової фінансової стійкості і фінансового 
лі вереджу на підставі даних про величину прибутку та інформації по кредитному 
портфелю.

Головною метою  управління ризиками Компанії, є визначення лімітів та 
подальше забезпечення  дотримання  встановлених лімітів. Управління ризиками 
професійної діяльності Товариства, являє собою процес передбачення і 
нейтралізації негативних фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, 
оцінкою.

8. Події після дати балансу. 
Подій, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності за 2016 рік, після 

дати балансу не відбувалось.

9.Безперервність діяльності
Фінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 
зобов’язань відбувається в звичайному порядку. Здатність Підприємства 
реалізовувати свої активи, а також її діяльність в майбутньому можуть бути схильні 
до значного впливу поточної і майбутньої економічної ситуації в країні. 

Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому 
випадку, якщо б Підприємство не могло продовжувати свою діяльність відповідно 
до принципу безперервності діяльності.

Директор                                                                  
ТОВ «КРЕДО СОЛЮШН»                                         Домков С.П.
Головний бухгалтер                                                     Линецька Н.В.     
МП                          

Аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КРЕДО СОЛЮШНС»  

за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

м. Київ                               24.04.2017 р.

Адресат:
Звіт незалежного аудитора призначається засновникам та керівництву ТОВ 

«КРЕДО СОЛЮШНC», фінансовий звіт якого перевірявся.
Аудитор надає згоду, в разі прийняття рішення керівництвом Товариства, щодо 

надання цього Звіту незалежного аудитора Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг України та всім 
користувачам звітності ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНC».

Вступний параграф
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО 

СОЛЮШНC»:

1. Повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО СОЛЮШНC»,  
надалі, 

ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНC» 21
2. Код ЄДРПОУ 38150327

3. Місцезнаходження 04073,  Україна, м. Київ, пров. Балтійський, 
буд. 20 

4. Дата ї та номер запису в  
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців 

03 травня 2012 року, номер запису про 
включення відомостей про юридичну особу 
до ЄДР 1 070 102 0000 046353

5. Остання (нова) редакція 
Статуту

зареєстровано 12 грудня 2013 року, № 
запису 1 070 106 0010 046353

6. Основні види діяльності за 
КВЕД- 2010

64.92 – Інші види кредитування (основний);
64.99–Надання інших фінансових 
послуг (крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н.в.і.у.;

7. Чисельність працівників на 
звітну дату 2 чол.

8. Реєстрація фінансової установи. 
Свідоцтво Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових 
послуг України

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи, реєстраційний номер 13102777, 
серія та номер свідоцтва ФК № 363, 
дата видачі – 22 листопада 2012 року. 
Зареєстровано відповідно до Розпорядження 
Комісії № 2362 від 22.11.2012 року.

9. Код фінансової установи 13
Обсяг перевірки
Аудиторська перевірка проводилась згідно Договору на виконання завдання з 

надання впевненості, що є аудитом фінансової звітності, 11-1/02-2017 від «11» 
лютого 2017 року, з метою висловлення аудитором незалежної думки щодо 
річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРЕДО СОЛЮШНC», про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність 
вимогам законів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніх 
положень Товариства.

Аудит охоплює період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 року.
Перевірка проводилась в термін з 11 березня 2016 року по 10 квітня 2017 року.
Аудит здійснювався у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську 

діяльність» від 22.04.93р. № 3125-XII зі змінами та доповненнями; Закону України 
від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»; Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 
фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III; Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, інших законодавчих актів України, та 
відповідно до вимог «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2014 року, (далі – МСА), 
прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати 
України від 29.12.2015 № 320/1, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 210 «Узгодження умов завдання 
аудиту», МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду», МСА 
705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»  а також 
МСА – 720, 240.

Аудит керувався законодавством України у сфері господарської діяльності, 
встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової 
звітності, прийнятими в Україні нормами аудита з урахуванням міжнародних норм.

Аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАЛТІКОМ» на підставі Договору провела аудит наданої фінансової звітності 
(МСФЗ), яка додається, що представлена в наступних формах та включає:

-  Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року; 
-  Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; 
-  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;  
-  Звіт про власний капітал за 2016 рік, 
- Примітки до річної фінансової звітності, що включають пояснення та позкривають 

принципи  облікової політики та інші пояснювальні примітки за 2016 рік
Перелічені звіти складають повний пакет фінансової звітності за період, за який 

вони складені, а саме 2016 рік. Потреби в складання звітності щодо сегментів не 
виявлено. Товариство не складає консолідованої звітності.

Фінансова звітність складалась на основі міжнародних стандартів. Попередня 
фінансова звітність за МСФЗ була складена станом на 31.12.2015р. з урахуванням 
вимог стандартів та тлумачень, що використані при складанні першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 року. Потреби в змінах до фінансової 
звітності, складеної станом на 31.12.2015 року з врахуванням зміни вимог МСФЗ 
на 31 грудня 2016 року не виявлено. Перерахунок не проводився.

Об’єктом перевірки є фінансова звітність за 2016 рік, яка підлягає офіційному 
оприлюдненню та Звітні дані до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до Додатків №1 - №6 до 
Порядку складання та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

  Звітність фінансових установ№23/20176



ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС»

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, 
а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Управлінський персонал 
відповідає за твердження, що інформація щодо стосунків пов’язаних сторін 
належно відображені в обліку, що всі виконані операції відображені в облікових 
записах, що невиправлені викривлення є несуттєвими як окремо, так і для 
фінансової звітності в цілому. 

Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та 
вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський 
персонал несе відповідальність за твердження:

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові 
реєстри та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;

- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову 
вартість або класифікацію активів і зобов’язань, відображених у фінансових звітах; 

- що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про 
обмеження права власності надана до перевірки; 

- що в обліку відображено усі зобов’язання та розкрито всі гарантії, надані третім 
сторонам; 

- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують 
додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до 
них;

- що розкрили всю інформацію в зв’язку з шахрайством, яка їм відома.
Відповідальними посадовими особами за період що перевіряється були: 

директор Шуткевич А.М. з 05.11.2014 р. ( Наказ про звільнення №12 від 22.02.2016р, 
на підставі протоколу загальних зборів учасників № 22/02-16 від 22.02.2016 
року), директор  Домков С.П. з 23.02.2016 р.  ( Наказ №13 від 22.02.2016 року на 
підставі протоколу загальних зборів учасників № 22/02-16 від 22.02.2016 року) по 
теперішній час;  та головний бухгалтер  Линецька Н.В. з 05.11.2014р. по теперішній 
час.

Фінансова звітність Товариства перевірялась на предмет повноти, достовірності, 
складання її в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної 
основи фінансової звітності.

Прийнятною концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВ 
«КРЕДО СОЛЮШНC» за 2016 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), 
які в Україні визначені в якості застосовної концептуальної основи фінансової 
звітності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», 
інші нормативно-правові акти, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, встановлена в товаристві облікова політика, 
внутрішні положення Товариства.

Концептуальна основа є для Товариства концептуальною основою загального 
призначення, та водночас також є концептуальною основою достовірного подання.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і 
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому 
виразі в валюті України, а саме в гривні, шляхом безперервного документального і 
взаємопов’язаного їх відображення.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності ТОВ 

«КРЕДО СОЛЮШНC» на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті Аудиторською 
палатою України в якості національних (рішення АПУ №320/1 від 29.12.2015р.)

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту 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. До таких процедур  входить і 
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилок. 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 використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності.

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

Підстави для висловлення умовно – позитивної думки
Резерви забезпечення майбутніх витрат і платежів пов’язаних з оплатою праці не 

нараховувались, розрахунки з бюджетом не підтверджені актами звірки.
При цьому вартість чистих активів акціонерного товариства станом на  31.12.2016 

р. менше розміру статутного капіталу Товариства більше ніж в 29,7 разів. 
Відповідно до частини першої статті 151 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та враховуючи 
«Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», 
затверджений Розпорядженням Національної  комісії, що здійснює державне  
регулювання у сфері ринків фінансових послуг  України від 05.06.2014р.  № 1772, 
Товариство повинно створити службу внутрішнього аудиту, обов’язки з проведення 
внутрішнього аудиту (контролю) можуть бути покладені на окрему посадову особу, 
затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту. Товариством не 
створено службу внутрішнього аудиту

Ми звертаємо увагу на те, що фінансову звітність фінансової компанії 
складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене 
наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, з урахуванням норм МСФЗ, які застосовуються 
щодо звітного періоду, який закінчився 31.12.2016 р.

Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для 
обґрунтування думки, але доходить висновку, що можливий вплив на фінансову 
звітність не виявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Аудиторами були виконані процедури, які обґрунтовують думку щодо відсутності 
в бухгалтерському обліку суттєвих перекручень, що впливають на показники 
фінансової звітності. На думку аудитора вище зазначене в сукупності є важливим 
для користувачів фінансової звітності, тому ми вважаємо за доцільно модифікувати 
нашу думку та надати умовно-позитивний висновок (звіт незалежного аудитора). 

Висловлення  думки
Думка аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2016 р, відповідно до 

МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» є умовно-позитивною.
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у 

попередньому параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», 
фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНC» станом на 31.12.2016 р., його фінансові результати, рух 
грошових коштів а також зміни у власному капіталі за рік, що минув на зазначену 
дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам чинного 

законодавства України
Власний капітал ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНC» складається із статутного капіталу, 

нерозподіленого збитку.
Формування статутного фонду ТОВ  «КРЕДО СОЛЮШНC» здійснено виключно 

за рахунок грошових коштів.
Статутний капітал ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНC», згідно Статуту, складає 293 100 

тис грн. (двісті дев’яносто три мільйона сто тисяч гривень). Статутний капітал 
сплачено на 100%. 

Внески до статутного капіталу розподіляються між учасниками наступним чином:
Учасник  фізична особа  (юридична особа) 

назва Частка тис грн. Частка %
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НЕОН СІТІ ГРУП» 293 100  100

Всього 293 100 100
Станом на 31.12.2016 р. власний капітал Товариства з обмеженою 

відповідальністю «КРЕДО СОЛЮШНC» складає 9 859 тис. грн., та перевищує 
мінімально необхідний розмір власного капіталу фінансової компанії, 
передбачений п.2.1.4 Положення про внесення інформації щодо фінансових 
компаній до державного реєстру фінансових установ.

Розрахункова вартість чистих активів товариства на кінець 2016 року становить 
9 859 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу та не відповідає вимогам п.4 
ст.144 ЦК України.

Управління фінансовими ризиками
Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих 

на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику. Головною метою 
управління ризиками Товариства, є визначення лімітів та подальше забезпечення 
дотримання встановлених лімітів. Управляння ризиками професійної діяльності 
Товариства, являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних 
фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою.

Інформація про активи, зобов’язання та збиток ТОВ «Кредо Солюшнс»
Визнання, класифікацію та розкриття інформації, щодо дебіторської 

заборгованості Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття», МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Станом на 31.12.16 р. дебіторська заборгованість складає:
 -  з бюджетом – 28 тис. грн.;
 -  інша поточна дебіторська заборгованість  – 10 725 тис. грн.
-   поточні фінансові інвестиції – 100 тис.грн.
 -  інші поточні зобов’язання -987 тис.грн.
Дебіторська заборгованість відображена за вартістю на дату її виникнення без 

врахуванням змін валютних курсів та вирахуванням створених резервів.
Грошові кошти та їх еквіваленти, контрольовані Товариством на звітну дату, 

31.12.16 р. відсутні.
Діяльність Товариства за 2016 рік збиткова та складає – 282983 тис. грн.. 

Управлінський персонал стверджує про наміри працювати в досяжному 
майбутньому.

Головний бухгалтер Товариства, на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг 
№1590 від 13.07.2004 року, пройшов навчання за програмою підвищення 
кваліфікації головних бухгалтерів та отримав Свідоцтво, яке було дійсне в 2016 
році.

Директор Товариства, на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг №1590 
від 13.07.2004 року,  не проходив навчання за програмою підвищення кваліфікації 
керівників та не отримав  Свідоцтво.

Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки 
основної діяльності товариства, дебіторська й кредиторська заборгованість за 
пов’язаними особами не виявлена.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, отриманою до дати аудиторського звіту, що розкривається 
Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, (МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність») аудиторами не виявлено.

Особлива інформація
Події після дати балансу
 Ми не отримали свідчень під час проведення аудиторської перевірки про 

існування подій після дати балансу Товариства за 2016 р., які не були відображені 
у фінансової звітності Товариства за 2016 р., та які могли би мати суттєвий вплив 
на розуміння фінансового стану Товариства за результатами 2016року.

Основні відомості про аудиторську фірму
1. Назва ТОВ «МАЛТІКОМ»
2. Код  ЄДРПОУ 30777206

3.
Дата та номер запису в    Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців

10.04.2000р. 1072 120 0000 003319

4. Юр. адреса 03148 м. Київ вул.. Пшенична,8

5. к. тел., ел. адреса.  №2409 від 26.01.2011р. подовжено до 
29.10.2020 р.

6. Свідоцтво АПУ

7.
Свідоцтво Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

№0160 від 25.02.2016 р.

Висновок складено у трьох примірниках, один з яких лишається у Виконавця, а 
два передаються Замовнику.

Додатки: 
1.  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; 
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; 
4. Звіт про власний капітал за 2016 рік;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
6. Звітні дані фінансової установи за 2016 рік.

Аудитори, що проводили перевірку:

1. Майдебура Надія Григорівна.
Свідоцтво АПУ про удосконалення професійних знань та проходження 

контрольного тестування №АФУ-44/15 від 26.11.2015 року

Підпис аудитора:   Майдебура Н.Г.
«20» квітня 2017 року
Директор  ТОВ  «МАЛТІКОМ»   Бадишева Н. І.
«20» квітня 2017 року
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