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Управителю та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРЕДО СОЛЮШНС» 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг 
 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 
Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ – 38150327, місцезнаходження 
04073 м. Київ, пров. Балтійський буд. 20, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи ФК 363, далі – Компанія), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 
31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом) та звіту про власний капітал за рік, що закінчився 
зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик. 
 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, що розміщена на офіційному сайті 
Міністерства фінансів України (МСФЗ). 
 
Основа для думки із застереженням 

Під час нашого аудиту ми не мали змоги підтвердити чисту вартість дебіторської 
заборгованості внаслідок відсутності у Управителя та уповноважених ними осіб первинних 
документів, якими оформлені операції, що призвели до її виникнення, окрім документів про 
рух коштів на банківських рахунках. Оскільки дебіторська заборгованість є фінансовим 
активом і вона визнається в балансі (звіті про фінансовий стан) за вартістю з урахуванням 
зменшення корисності, у нас не було можливості визначити потенційну необхідність 
коригувань дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2019 року та фінансового 
результату за 2019 рік на суму резерву під очікувані кредитні збитки. 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до  Компанії 
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згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 
що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки із застереженням. 
 
Ключові питання аудиту  

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 
Безперервність 

Ми визначили питання безперервності діяльності як ключове питання аудиту з огляду на 
процеси, які відбуваються в Компанії. Станом на 31 грудня 2019 року корпоративні права-
частка у статутному капіталі Компанії, що становить 100% статутного капіталу, 
Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, передані в управління Управителю. Питання 
оцінки діяльності Компанії в майбутньому є складним, значно залежним від суджень щодо 
очікувань результатів майбутніх подій, та базується на припущеннях, що знаходяться під 
впливом прогнозних оцінок майбутніх ринкових чи економічних умов. 
 
Фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі припущення про безперервність 
функціонування. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо 
управлінський персонал не планує ліквідувати Компанію або припинити діяльність, або не 
має окрім цього іншої реальної альтернативи.  
 
Під час проведення нами аудиту фінансової звітності ми виконали процедури оцінки ризиків 
та розглянули, чи існують події або умови, що можуть поставити під значний сумнів 
здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ми також 
здійснили оцінювання оцінки управлінського персоналу здатності Компанії продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі.  
 
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під 
значний сумнів здатність Компанії продовжувати діяльність, та, відповідно, таку 
невизначеність не розкрито у фінансовій звітності. Ми також не ідентифікували такої 
суттєвої невизначеності. 
 
Інші питання 

Попередній аудитор 

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був 
проведений іншим аудитором, який 19 квітня 2019 року висловив думку із застереженням. 
Застереження стосувалося відсутності оцінки управлінським персоналом ознак можливого 
зменшення корисності довгострокової фінансової інвестиції в корпоративні права 
засновника. Питання було вирішене в 2019 році.  
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Наслідки впливу COVID-19 

Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 та вжиття Урядом України карантинних та 
обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання її подальшому виникненню і 
поширенню, включно з надзвичайною ситуацією, може спричинити вплив на подальшу 
діяльність Компанії. Наслідки майбутнього впливу таких заходів не можуть бути однозначно 
оцінені на даний момент. 
 
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї  

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, що 
включається до річного звіту Компанії і не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо 
неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї складається зі 
Звітних даних Компанії станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену 
дату, складених управлінським персоналом Компанії відповідно до Порядку надання 
звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами 
публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають 
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг 
можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженому розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 26.09.2017 за № 3840. 
 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звітних даних 
Компанії та ми не робимо в цьому звіті незалежного аудитора висновок з будь-яким рівнем 
впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  

 
Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не змогли отримати 
прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо балансової вартості дебіторської 
заборгованості станом на 31 грудня 2019 року та фінансового результату за 2019 рік. 
Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве викривлення 
стосовно цього питання. 
 
Ми робимо висновок з обмеженим рівнем впевненості щодо Звітних даних Компанії станом 
на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, в окремому звіті з надання 
впевненості від 27 квітня 2020 року. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та Управителя за фінансову звітність 
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал Адміністратора визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
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складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. 
 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал Компанії несе відповідальність 
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку. 
 
Управитель несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. 
 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом 
Компанії; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
Компанії припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує 
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу 
в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити 
свою діяльність на безперервній основі; 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 
Ми повідомляємо Управителю інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту 
та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 
Ми також надаємо Управителю твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 
відповідних застережних заходів. 
 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Управителю, ми визначили ті, що 
мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які 
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім 
випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Інформація згідно Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту 
фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює 
Нацкомфінпослуг. 
 
З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 
Компанією положень законодавчих та нормативних актів, нами були розглянуті наступні 
питання: 
1. Дотримання Компанією вимог законодавства щодо формування (зміни) статутного 
капіталу. 
Станом на 31.12.2019 року розмір сформованого статутного капіталу складає 5 950 тис. грн., 
що перевищує законодавчо встановлений розмір 5000 тис. грн. для фінансових компаній, які 
надають більше ніж один вид фінансових послуг. Статутний капітал Товариства сплачений 
грошовими коштами, неоплачений капітал відсутній.  
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б 
змусило нас дійти висновку про недотримання Компанією вимог законодавства щодо 
формування (зміни) статутного капіталу. 
2. Компанія не надає інші фінансові послуги, крім тих на провадження яких отримала 
ліцензію.  

3. Фінансові послуги надаються на підставі договорів у відповідності до законодавства. 
В зв’язку з обмеженням отриманої під час аудиту інформації, у нас не було можливості та 
внутрішніх правил надання фінансових послуг. 
4. Компанія розмістила на власному вебсайті http://www.zvitnist.com.ua/38150327 
наступну інформацію: відомості про власників істотної участі, відомості про виконавчий 
орган, перелік фінансових послуг, типові правила надання фінансових послуг, типові 

http://www.zvitnist.com.ua/38150327
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договори надання фінансових послуг, фінансова звітність разом з аудиторським звітом. 
Протягом 2019 року інформація на сайті не оновлювалася.  
5. Під час аудиту ми не виявили подій, які свідчили б про конфлікт інтересів.  

6. Компанія не має відокремлених підрозділів. 

7. Відповідно до Статуту Компанії органом контролю є ревізійна комісія. Під час аудиту 
ми не отримали свідчень щодо її створення. 
8. Під час аудиту ми не отримали свідчень наявності у Компанії облікової та 
реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які 
передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг, проте кількість таких 
операцій у Компанії є незначною. 
 

 

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит  

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАУДИТ ХХІ - МИКОЛАЇВ», 
місцезнаходження – 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 42, оф. 15, тел/факс (0512) 
37-65-36, включене в розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності, номер реєстрації 1843. 
 
Партнером із завдання (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт 
незалежного аудитора, є Оглобяк Лідія Дмитрівна. 
 
 

Партнер із завдання 
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100536)     Л.Д. Оглобяк 
 

27 квітня 2020 року 

м. Миколаїв 

 



Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО 
СОЛЮШНС" за ЄДРПОУ 38150327

Територія за КОАТУУ 8038000000

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 19 12 31

Середня кількість працівників1

Адреса, телефон 04073 М. КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОВ.БАЛТІЙСЬКИЙ БУД. 20
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):

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.92

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

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

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
на 31 грудня 2019 р.

1 2 3 4
I. Необоротні активи

1000 0 0Нематеріальні активи

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 0 0

первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002

Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020

первісна вартість 1011
знос 1012

Довгострокові фінансові інвестиції: 1030які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 1 1

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045 1 1

II. Оборотні активи
1100Запаси

Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130за виданими авансами

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9238 9238
Поточні фінансові інвестиції 1160

з бюджетом 1135 31 49
у тому числі з податку на прибуток 1136 18

Гроші та їх еквіваленти 1165
Витрати майбутніх періодів 1170



( ) ( )
( ) ( )

Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 9269 9287

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 9270 9288

Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415

I. Власний капітал
1400 5950 5950Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках 1405

Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 5959 5978

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 28
Неоплачений капітал 1425

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 1510

Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 7

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
1600Короткострокові кредити банків

Поточна кредиторська заборгованість за:  

розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 2

розрахунками з бюджетом 1620 10
у тому числі з податку на прибуток 1621 10

Інші поточні зобов'язання 1690 3298 3298
Усього за розділом IІІ 1695 3311 3310

Поточні забезпечення 1660 3 3
Доходи майбутніх періодів 1665

Керівник О.М.Павлюкова

Головний бухгалтер Л.О.Ковальова

 ---------
 1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики.

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс 1900 9270 9288



( ) ( )

( ) ( )

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

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

( ) ( )
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 "КРЕДО СОЛЮШНС"

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
за  2019 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 19 12 31

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за ЄДРПОУ 38150327

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період поперед-

нього року
1 2 3 4

Валовий:
2090 0 108прибуток

збиток 2095 0 0

Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 105

Інші операційні доходи 2120 89 261186
Адміністративні витрати 2130 66 56

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190 23 261133прибуток

збиток 2195 0 0

Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270

Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4 10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Фінансовий результат до оподаткування:
2290 23 261133прибуток

збиток 2295 0 0

Чистий фінансовий результат:
2350 19 261123прибуток

збиток 2355 0 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період поперед-

нього року
1 2 3 4

Накопичені курсові різниці 2410

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405



Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 19 261123

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період поперед-

нього року

Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 50 134

Витрати на оплату праці 2505 13 22
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 5

Разом 2550 66 161

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період поперед-

нього року

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600

Керівник О.М.Павлюкова

Головний бухгалтер Л.О.Ковальова

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650



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

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

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

Керівник

Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "КРЕДО СОЛЮШНС"

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 0.00 0.00

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405

Інші платежі 3390 256000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -262578

Погашення позик 3350 7843
Сплату дивідендів 3355

Витрачання на:
3345Викуп власних акцій

Отримання позик 3305 1265
Інші надходження 3340

необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300
Надходження від:
Власного капіталу

Інші платежі 3290 100
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -100

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

3255фінансових інвестицій

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:

3215відсотків

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 262678
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

Зобов'язань з податків і зборів 3115 34 5
Інші витрачання 3190 5

Праці 3105 8 19
Відрахувань на соціальні заходи 3110 2 5

Витрачання на оплату:
3100Товарів (робіт, послуг) 44 35

Цільового фінансування 3010
Інші надходження 3095 89 262747

3005
у тому числі податку на додану вартість 3006

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

3000
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

О.М.Павлюкова

Л.О.Ковальова

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 19 12 31

Підприємство за ЄДРПОУ 38150327

Стаття Код 
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2019 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Повернення податків і зборів



28 5978

Керівник

19
Залишок на кінець 
року 4300 5950 0

Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за  2018  рік

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 19 0 0

О.М.Павлюкова

Л.О.Ковальова

0
Інші зміни в капіталі 4290 0
Вилучення частки в капіталі 4275

0

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0

Перепродаж викуп-
лених акцій (часток)

4265

0
Вилучення капіталу:

4260

Погашення заборго-
ваності з капіталу

4245

0
Викуп акцій (часток)

0

Відрахування до резервного капіталу 4210
0

Внески до капіталу

0
Внески учасників:

4240

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205

0
Розподіл прибутку:

4200 0
Виплати власникам (дивіденди)

Інший сукупний дохід за звітний період 4110

5959
Чистий прибуток (зби-
ток) за звітний період

4100 19 19
Скоригований залишок на початок року 4095 5950 0 0 0 9 0 0

0
Інші зміни 4090
Виправлення помилок 4010

0

7 8 9 10

0
Зміна облікової 
політики

9 5959
на початок року
Коригування:

4005

Залишок
4000 5950

4 5 6

Стаття Код 
рядка

Зареєст-рований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний капітал

(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за  2019  рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 19 12 31

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КРЕДО СОЛЮШНС" за ЄДРПОУ 38150327

Нерозподі-лений при-буток (не 
покритий збиток)

Неопла-
чений капітал

Вилу-
чений капітал Всього

1 2 3



5959

Керівник

0 261123 0 0 5123
Залишок на кінець 
року 4300 5950

Разом змін у капіталі 4295 -256000 0 0

Головний бухгалтер

9

0.00
Інші зміни в капіталі 4290 0.00
Вилучення частки в капіталі 4275

0.00

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0.00

Перепродаж викуп-
лених акцій (часток)

4265

0.00
Вилучення капіталу:

4260

Погашення заборго-
ваності з капіталу

4245

0.00
Викуп акцій (часток)

0.00

Відрахування до резервного капіталу 4210
-256000

Внески до капіталу

0.00
Внески учасників:

4240
-256000

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205

0.00
Розподіл прибутку:

4200 0.00
Виплати власникам (дивіденди)

Інший сукупний дохід за звітний період 4110

836
Чистий прибуток (зби-
ток) за звітний період

4100 261123 261123
Скоригований залишок на початок року 4095 261950 0 0 0 -261114 0 0

0
Інші зміни 4090
Виправлення помилок 4010

0

0
Зміна облікової 
політики

-261114 836
на початок року
Коригування:

4005

Залишок
4000 261950

Нерозподі-лений при-буток (не 
покритий збиток)

Неопла-
чений капітал

Вилу-
чений капітал Всього

1 2 3 4 5 6

Стаття Код 
рядка

Зареєст-рований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний капітал

7 8 9 10

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Л.О.Ковальова

О.М.Павлюкова
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