
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПРОСТО ПОЗИКА» за ЄДРПОУ 39145297

Територія Київська обл./м. Київ за КОАТУУ 8038200000

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

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 161

Адреса, телефон вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2, м. Київ, 01004

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 2015 р.
Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 109 90
     первiсна вартiсть 1001 123 127
     накопичена амортизація 1002 14 37
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 207 21
 Основні засоби: 1010 36 210
     первiсна вартiсть 1011 57 391
     знос 1012 21 181
 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 8 -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 360 321
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 10 18
 Виробничі запаси 1101 10 18
 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 158 4 523

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 27 59
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 25 488

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

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 597 818
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 105 333
   Готівка 1166 - 324
   Рахунки в банках 1167 105 9

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 - 9
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 1 922 6 248
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 2 282 6 569
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 070 7 070
 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 (922) (915)
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 2 148 6 155
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - 5
 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 - 5
   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 - 39
    розрахунками з бюджетом 1620 6 6
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
    розрахунками зі страхування 1625 24 56
    розрахунками з оплати праці 1630 55 109
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 43 157
 Доходи майбутніх періодів 1665 1 39
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 5 3
    Усього за роздiлом IІІ 1695 134 409
 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 2 282 6 569
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відпо-
відальністю  «Просто Позика» за ЄДРПОУ 39145297

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 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 4 502 166

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 4 502 166
 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 86 1
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 (2 773) (897)
Витрати на збут 2150 (1 215) (48)
Інші операційні витрати 2180 (580) (166)
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 20 -
 збиток 2195 ( - ) (944)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - 14
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 20 -
 збиток 2295 ( - ) (930)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (13) 8
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 7 -
 збиток 2355 ( - ) (922)

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 7 (922)

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 172 27
Витрати на оплату праці 2505 2 194 626
Відрахування на соціальні заходи 2510 881 209
Амортизація 2515 186 35
Інші операційні витрати 2520 1 135 214
Разом 2550 4 568 1 111

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) 2016 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відпо-
відальністю  «Просто Позика» за ЄДРПОУ 39145297

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 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 6 5
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 80 1

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 8 455 341

ТОВ «Просто Позика»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20164



ТОВ «Просто Позика»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 3 507 1 014
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (720) (354)
Праці 3105 (1810) (435)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (903) (206)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (199) (66)
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 ( - ) ( - )

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 (9 287) (368)

Інші витрачання 3190 (2 735) (2 612)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 606 -2 680

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

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - 14
     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 - 2 587
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 (166) (299)
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) (2 587)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -166 -285

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 4 000 3 070
Отримання позик 3305 - -
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 4 000 3 070
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 228 105
Залишок коштів на початок року 3405 105 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 333 105

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю  «Просто Позика» за ЄДРПОУ 39145297

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 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 3 070 - - - (922) - - 2 148
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 3 070 - - - (922) - - 2 148
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 7 - - 7
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 4 000 - - - - (4 000) - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - 4 000 - 4 000
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 4 000 - - - 7 - - 4 007
Залишок на кінець року 4300 7 070 - - - (915) - - 6 155
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Примітки до фінансової звітності 
та додаткове розкриття інформації

1.Організація та діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю  «Просто Позика»  (надалі – «Това-

риство») засноване у 2014 році у відповідності до законодавства України. У 2014 
році Товариство  зареєстроване Державною комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України  як фінансова установа

(свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК №127 від 22.05.2014 
року).

Місцезнаходження Головного офісу Товариства: вул. Крутий Узвіз, будинок 6/2, 
м. Київ, 01004, Україна.

Предметом та метою діяльності Товариства є  надання  фізичним  особам фі-
нансових кредитів за рахунок власних коштів. 

Вищим органом управління  Товариства є  Загальні збори Учасників. Безпо-
середнє керівництво діяльністю Товариства здійснює директор. 

Станом на 31 грудня 2015 року всеукраїнська регіональна мережа Компанії 
складається з Головного офісу та 15 філій.  Станом на 31 грудня 2015 року чисель-
ність працівників Товариства складає 161 особа (2014: 43 особи).

2.Основа подання фінансової звітності
Річні фінансові звіти Товариства підготовлені у відповідності до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (надалі - МСБО) та міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (надалі – МСФЗ), затверджених Міністерством фінансів України, 
на основі принципу безперервності діяльності Компанії.

Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що 
пов’язані з виправленням помилок, не вносилися. 

Фінансові звіти за рік, що минув 31 грудня 2015 року (включно із порівняльною 
інформацією за рік, що минув 31 грудня 2014 року)  Загальними зборами Учасників 
Товариства не затверджені. Збори Учасників щодо розгляду й затвердження фі-
нансової звітності Товариства призначено на 18 Квітня 2016 року.

3. Основні облікові оцінки та судження   
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що ви-

знаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань 
протягом наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно перегля-
даються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у 
тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими 
за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво 
також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.

Керівництво підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу по-
дальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, 
керівництво врахувало фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплано-
вану в бюджеті доходність діяльності у майбутньому та доступ до фінансових ре-
сурсів, а також проаналізувало вплив нещодавньої фінансової кризи на майбутню 
діяльність Компанії.

4. Нові положення з бухгалтерського обліку  
Товариство дотримується правил ведення бухгалтерського обліку та складає 

фінансову звітність з урахуванням нових та змінених МСФЗ. 
На дату затвердження фінансової звітності такі стандарти та інтерпретації, а 

також поправки до стандартів, що були випущені:
Стандарт / інтерпретація МСФЗ 9«Фінансові інструменти: класифікація та оцін-

ка» (переглянутий в 2010 році) 
Набирає чинності для річних облікових періодів, які починаються з або після 01 

січня 2018 р. Застосування першого етапу МСФЗ 9 зробить вплив на класифікацію 
та оцінку фінансових активів, але не зробить впливу на класифікацію та оцінку 
фінансових зобов’язань.  

5.Стислий виклад облікових політик
Суттєві облікові політики, що були використані при підготовці цих фінансових 

звітів, узагальнено нижче.
Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визна-

ченої МСБО для кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат.  Більш де-
тальний опис основи для оцінки статей звітності наведено нижче.

Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично за-
кріпленого права здійснити взаємозалік та наміру реалізувати актив одночасно із 
врегулюванням зобов’язання. 

5.1.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.

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

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

кошти.
Балансова вартість фінансових активів Компанії переглядається щодо можли-

вого зменшення корисності на кожну дату балансу. 
Поточна дебіторська заборгованість за виданими кредитами  визнається акти-

вом при їх видачі, а по нарахованим відсоткам за виданими кредитами  одночасно 
з визнанням доходу та  оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська за-
боргованість включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю

Товариство застосовує метод визначення величини резерву для відшкодуван-
ня можливих втрат за всіма видами кредитних операцій відповідно до Методики  
формування  та списання  небанківськими фінансовими  установами  резерву для 
відшкодування  можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком  
позабалансових, крім гарантій),  придбаними цінними  паперами (у тому  числі  іпо-
течними сертифікатами з фіксованою дохідністю),  іншими активними операціями 
згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями про-
центи та комісії,  затвердженого обліковою політикою Товариства. 

Товариство регулярно проводить аналіз фінансових активів, відображених за 
амортизованою вартістю на предмет знецінення. Виходячи з наявного досвіду, 
Товариство використовує своє суб’єктивне судження при оцінці збитків від зне-
цінення в ситуаціях, коли контрагент переживає фінансові труднощі і відсутній 
достатній обсяг фактичних даних про аналогічних контрагентів. Товариство ана-
логічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі спостережу-

ваних даних, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань 
контрагентами в складі групи або зміну державних чи місцевих економічних умов, 
що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складі 
групи. Керівництво використовує оцінки, засновані на історичних даних про струк-
туру збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику 
та об’єктивними ознаками знецінення за групами кредитів і дебіторської заборго-
ваності. Виходячи з наявного досвіду, Товариство використовує своє суб’єктивне 
судження при коригуванні спостережуваних даних стосовно до групи фінансових 
активів, відображених за амортизованою вартістю на предмет знецінення для ві-
дображення поточних обставин.

5.4.Запаси
Запаси (паливо та матеріали) відображаються за найменшою з двох величин: 

за собівартістю або за чистою вартістю реалізації.  Оцінка вибуття запасів здій-
снюється за методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.

Чистою вартістю реалізації є оцінена вартість продажу у процесі діяльності за 
вирахуванням оцінених затрат на завершення та реалізацію.

5.5.Основні засоби
Основні засоби, що були придбані Товариством, наведені за його історичною 

собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та будь – яких накопичених 
збитків від зменшення корисності.  Амортизація основних засобів розраховується 
із використанням прямолінійного методу . Терміни корисного використання осно-
вних засобів Компанії складають 4 – 5 років.

Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані 
та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх вико-
ристання, визнаються витратами періоду.  Заміни та удосконалення, які можуть 
продовжити строк корисної експлуатації чи значно покращити стан активу, капі-
талізуються.

5.6.Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають придбане Компанією програмне забезпечен-

ня, що використовується у процесі надання послуг та управління.  Витрати на при-
дбання нематеріальних активів амортизуються на прямолінійній основі протягом 
очікуваного строку їх корисного використання, який складає 5 років.

5.7.Операційна оренда
Платежі за угодами операційної оренди визнаються витратами на прямоліній-

ній основі протягом строку оренди.  Компанія не є орендодавцем.
5.8.Капітал
Статутний капітал визначено виходячи із зафіксованої в установчих докумен-

тах загальної вартості активів, що є внесками учасників.
Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до установчих до-

кументів за рахунок нерозподіленого прибутку.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного 

та попереднього періодів, які розкриті у звіті про фінансові результати.  
5.9.Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Товариства включають кредиторську заборгованість.  

Фінансові зобов’язання визнаються, коли Компанія стає стороною контрактних 
умов, що стосуються фінансових зобов’язань. 

Поточні зобов’язання (заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, 
за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за роз-
рахунками зі страхування, з розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учас-
никами) відображаються в балансі за сумою погашення.

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

ду України на суму, яка розраховується на основі заробітної плати кожного пра-
цівника.  Такі суми відображаються як витрати у тому періоді, коли працівникові 
нараховується відповідна винагорода.

Станом на 31 грудня 2015 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.

5.11.Визнання доходів та витрат
Визнання доходу, який виникає в результаті використання активів Товариства 

іншими сторонами відбувається у вигляді  процентів у тому звітному періоді, до 
якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування від-
повідними активами, а саме: дохід по відсоткам визначається на кожний день ко-
ристування кредитом за строк, що встановлений у кожному кредитному договорі із 
конкретним позичальником. 

Операційні витрати, процентні доходи та витрати визнаються у звіті про при-
бутки та збитки згідно з принципом нарахування. Не визнаються витратами  і не 
включаються до звіту про фінансові результати погашення одержаних позик.

5.12.Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законодавства 

України.  
Встановлена ставка оподаткування згідно до Податкового Кодексу України -18%.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань 

станом на дату складання балансу щодо всіх тимчасових різниць між податковою 
базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною у фінансовій 
звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, 
що оподатковуються.  Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасо-
вих різниць, що вираховуються, невикористаних податкових активів та податкових 
збитків, що перенесені на наступні періоди, якщо є ймовірним майбутній оподатко-
вуваний прибуток, за рахунок якого можна використати ці тимчасові різниці, подат-
кові активи та невикористані податкові збитки.  Балансова вартість відстрочених 
податкових активів переглядається на кожну дату балансу і зменшується, якщо 
зникає ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить по-
вністю або частково використати ці відстрочені податкові активи.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за ставками опо-
даткування, застосування яких очікується у періоді реалізації активу чи розрахунку 
за зобов’язанням, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, 
фактично або в значному ступені чинних на дату балансу.  

У Примітці 16 «Податок на прибуток» наведені узгодження між об’єктами опо-
даткування та витратами з податку на прибуток за видами діяльності.

5.13. Справедлива вартість фінансових інструментів
Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, ві-

дображена в звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі цін на 
активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок, що 
включають математичні моделі. Вихідні дані для таких моделей визначаються на 
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підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визна-
чення справедливої   вартості необхідно застосовувати судження.

6.Нематеріальні активи
Рух нематеріальних активів за рік, що минув 31 грудня 2015 року, узагальнено 

таким чином:
 ГРН’000

Інші нематеріальні 
активи (Програмне 

забезпечення)

Права на 
комерційні 
позначення

Всього (рядки 
1000-1002 

Форми №1)
Первісна вартість
На 1 січня 2015 123 - 123
Надходження 5 - 5
Вибуття 1 - 1
На 31 грудня 2015 127 - 127
Накопичений знос
На 1 січня 2015 (14) - (14)
Амортизація (24) - (24)
Вибуття 1 - 1
На 31 грудня 2015 (37) - (37)

Чиста балансова вартість
На 1 січня 2015 109 - 109
На 31 грудня 2015 90 - 90

7.Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що минув 31 грудня 2015 року, узагальнено таким 

чином:
ГРН’000

Машини 
та облад-

нання

Інструменти, 
прилади та ін-
вентар (меблі) 

та інші

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 

активи

Всього 
(рядки 1010-
1012 Форми 

№1)
Первісна вартість
На 1 січня 2015 26 5 26 57
Надходження 73 3 259 335
Вибуття - (1) (1)
На 31 грудня 2015 99 8 284 391

Накопичений знос
На 1 січня 2015 (7) (1) (13) (21)
Амортизація (29) (1) (131) (161)
Вибуття - - 1 1
На 31 грудня 2015 (36) (2) (143) (181)

Чиста балансова вар-
тість
На 1 січня 2015 19 4 13 36
На 31 грудня 2015 63 6 141 210

На 31 грудня 2015 року первісна вартість одиниць основних засобів із нарахо-
ваним зносом у розмірі 100% відсутня.  Розкриття інформації щодо  капітальних 
інвестицій Товариства наведено у розділі ІІІ Форми №5.

7. Дебіторська заборгованість за послуги 
Дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок  нарахування відсотків за 

користування кредитом  статті  балансу «Дебіторська заборгованість  за продук-
цію, товари, роботи, послуги» (рядок 1125 Форми №1) може бути узагальнена та-
ким чином:

31 грудня 2014
ГРН’000

31 грудня 2015
 ГРН’000

Розрахунки з клієнтами по відсоткам 170  5 026                          
Резерв для відшкодування можливих втрат 
за всіма видами кредитних операцій (12) (503)
Всього (рядок 1125 Форми №1) 158 4 523

8. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок надання  фізичним особам 

в  кредит грошових коштів  станом на 31 грудня 2015 року статті балансу «Дебі-
торська заборгованість за розрахунками з нарахованими доходами» (рядок 1140 
форми №1) може бути узагальнена таким чином:

31 грудня 2014
ГРН ’000

31 грудня 2015
ГРН ’000

Розрахунки з клієнтами по  основній сумі кре-
диту 25 542
Резерв для відшкодування можливих втрат 
за всіма видами кредитних операцій (-) (54)
Всього (рядок 1155 Форми №1) 25 488

9. Інша поточна дебіторська заборгованість за розрахунками 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 

2015 року представлена таким чином:
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

ГРН ’000
Інша поточна дебіторська заборгованість    1 597 818
Всього (рядок 1155 Форми №1) 1 597 818

10.Операційна оренда
Товариство укладає договори оренди приміщень, у яких розташовані Головний 

офіс та офіси філій, у середньому на строк до року.  Майбутні мінімальні орендні 
платежі  Компанії станом на 31 грудня 2015 складають  1 065 тис. грн.

11.Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 зареєстрований та оплачений статутний капітал 

Товариства складає 7 070 тис. гривень (рядок 1400 ф. №1). Частки засновників 
товариства розподіляються наступним чином: 50% часток у статутному капіта-
лі Товариства володіє фізична особа Новіков Михайло Вікторович, що складає 
3 535 тис. грн., 40% часток у статутному капіталі товариства володіє фізична 
особа Єржаховський Микола Петрович, що складає 2 828 тис. грн., 10% часток у 

статутному капіталі товариства володіє фізична особа Слюсар Євгеній Григоро-
вич, що складає 707 тис. грн

12. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2015 

року представлені таким чином:                                        
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

ГРН ’000
Податок на прибуток - -
Податок на доходи фізичних осіб 5 5
Військовий збір 1 1
Пеня, штраф до уточнюючої декларації - -
Всього (рядок 1620 Форма №1) 6 6

13. Поточні забезпечення
Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2015 року представлені таким чи-

ном:
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

ГРН ’000
Невикористана відпустка 32 129
ЄСВ на невикористану відпустку 11 28
Всього (рядок 1690 Форма №1) 43 157

14. Фінансові інструменти
Основні ризики, пов’язані з фінансовими інструментами Товариства, є кредит-

ний ризик, ризик ліквідності.  Відповідальність за управління ризиками покладено 
на Керівництво Товариства.   Контроль за фінансовою та операційною діяльністю 
Товариства, у тому числі, процесами управління ризиками, здійснює керівництво 
Товариства.  Зазначені органи управління підпорядковані Загальним зборам акці-
онерів Товариства.

Максимальний обсяг кредитного ризику, що стосується фінансових активів, є 
балансова вартість фінансових активів, що відображена у статтях балансу.  Това-
риство здійснює регулярний моніторинг дебіторської заборгованості за кредитними  
договорами, а також іншої дебіторської заборгованості з точки зору її погашення.  

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Товариства виконати свої 
зобов’язання за виплатами у встановлений строк за звичайних або непередба-
чуваних обставин.  Основним ризиком, якому піддається Товариство, є ризик,  
пов’язаний зі  своєчасністю погашення  боргів за виданими кредитами.

Керівництво Товариства здійснює управління активами, враховуючи ліквід-
ність, та щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків та ліквідності.

Ринковий ризик – це ризик коливань справедливої вартості майбутніх грошо-
вих потоків за фінансовими інструментами внаслідок змін ринкових параметрів, 
зокрема  валютних курсів. 

Товариство не вважає, що піддається значним ризикам, пов’язаним зі змінами 
ринкових ставок процентів, однак  значно  піддається ризику ліквідності. 

15. Доходи та витрати
Формування та бухгалтерський облік витрат відбувається у відповідності з ви-

могами МСБО та МСФЗ. Виручка від основної діяльності, класифікація та оцінка 
доходу відображається в бухгалтерському обліку у відповідності із МСБО 18 «До-
хід».

16.Інші операційні доходи
Інші операційні доходи за рік, що минув 31 грудня 2015 року, узагальнені на-

ступним чином:
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

 ГРН ’000
Штрафи, пені, неустойки                                                     1 81
Коригування страхового резерву -  5
Всього (рядок 2120 Форми №2)                                         1 86

17.Інші  операційні витрати
Інші операційні витрати за рік, що минув 31 грудня 2015 року, узагальнені на-

ступним чином:
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

ГРН ’000
Резерв сумнівних боргів 12 550
Інші 155 30
Всього (рядок 2180 Форми №2) 154 580

18.Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають такі компоненти за рік, що минув 31 

грудня 2015 року:
31 грудня 2014

ГРН ’000
31 грудня 2015

ГРН ’000
Поточний витрати з податку на прибуток - -
Відстрочені податкові активи з податку на при-
буток 8 -
Відстрочені податкові зобов’язання з податку 
на прибуток - 13
Всього витрати з податку на прибуток (рядок 
2300 Форми №2) 8 13

19.Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює або має значний 

вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони.  При вирішенні питання 
про те, чи є сторони пов’язаними, приймається до уваги сутність взаємовідносин 
сторін, а не лише їх юридична форма.

Пов’язаною  стороною Товариства є фізичні особи-засновники товариства: Но-
віков М.В. (50%), Єржаховський М.П. (40%), Слюсар Є.Г. (10%).

На 31 грудня 2015 року у складі іншої поточної дебіторської заборгованості 
відображено безвідсоткову поворотну фінансову позику надану засновникам Това-
риства у сумі 602 тис. грн. Новікову М.В. та 207 тис. грн. Слюсарю Є.Г.

Виплати провідному управлінському персоналу включають наступне:

31.12.2014
ГРН ’000

31.12.2015
ГРН ’000

Поточні виплати (Фонд оплати праці) 34 51
Всього 34 51
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20.Політики управління ризиками
Основні ризики властиві діяльності Компанії включають кредитний ризик та ризик 

ліквідності.  Товариство не вважає, що воно піддається значному ринковому ризику, 
зокрема ризику зміни процентних ставок, валютному та іншому ціновому ризику. 

Відповідальність за управління ризиками покладено на керівництво Товари-
ства.  Контроль за фінансовою та операційною діяльністю Компанії, у тому числі, 
процесами управління ризиками, здійснює керівництво Товариства.  Зазначені ор-
гани управління підпорядковані Загальним Зборам Учасників Товариства.

Кредитний ризик – це ризик фінансового збитку у випадку невиконання по-
зичальниками договірних зобов’язань.  Основними фінансовими активами Товари-
ства є дебіторська заборгованість та залишки коштів в банках.  Максимальним об-
сягом кредитного ризику, що стосується фінансових активів, є балансова вартість 
фінансових активів, що відображена у статтях балансу (або у детальному аналізі, 
який наведено у примітках до фінансових звітів).  

Товариство має порівняно високу концентрацію кредитного ризику в силу зна-
чної кількості позичальників.  Кредитний ризик для грошових коштів та їх еквіва-
лентів вважається незначним, оскільки контрагентами є банки з гарною діловою 
репутацією та стабільними кредитними рейтингами.

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності  Товариства виконати свої 
зобов’язання за виплатами у встановлений строк за звичайних або непередбачу-
ваних обставин.  Керівництво Товариства здійснює управління активами, врахову-
ючи ліквідність, та щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків та ліквідності.

21.Потенційні та умовні зобов’язання
Економічна ситуація – основна діяльність Компанії здійснюється на території Укра-

їни.  Законодавство і нормативні документи, які впливають на економічну ситуацію в 
Україні, є предметом частих змін;  тому, активи і операції Компанії можуть наражатися на 
ризик у разі погіршення політичної, антитерористичної й економічної ситуації.

Оподаткування –  для системи оподаткування України характерним є наяв-
ність численних податків.  Керівництво вважає, виходячи з власного тлумачення 
податкового законодавства, офіційних роз’яснень і судових рішень, що податкові 
зобов’язання були належним чином відображені в обліку.  

Інші потенційні зобов’язання – станом на 31 грудня 2015 року відсутні справи 
або позови, що можуть призвести до суттєвого впливу на фінансовий стан або 
результати діяльності Товариства.  

22. Економічне середовище в умовах якого Товариство здійснює свою 
діяльність

Умови функціонування економіки України в 2015 році були несприятливими. 
Нестабільна ситуація на сході України та в Криму спричинила падіння економічних 
показників впродовж всього року. Це відповідним чином відображалося на показ-
никах економічного розвитку України.

За 2015 рік інфляція становила 24.9% й визначалася переважно курсовим чин-
ником та вагомою адміністративною складовою. Частково ці ефекти компенсува-
лись падінням доларових цін на нафту на світовому ринку, а також високим урожа-
єм зернових і овочів (ціни на останні за рік впали на 10.6%). Базова інфляція, як і в 
попередні три місяці, залишалась на високому рівні – 2.7%. У цілому за рік базова 
інфляція зросла до 22.5%. Небазова інфляція суттєво прискорилася в грудні (до 
3.2% за місяць), досягнувши значення 27.3% за підсумком року. 

23. Події після звітної дати
Після звітної дати   не відбулося жодних подій, які б потребували внесення змін 

до фінансової звітності станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Просто позика»
станом на 31.12.2015р.

ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит», що здійснює професійну діяльність 
на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги № 4276, виданого згідно Рішення Ауди-
торської Палати України № 201/3 від 23.04.2009р., провела аудит фінансової звіт-
ності Товариства з обмеженою відповідальністю «Просто позика» (далі по тексту 
– Товариство) за 2015 рік, що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 
2015 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, 
звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та 
інші пояснювальні примітки (надалі разом – фінансова звітність).

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2015р., складе-
на відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі по тексту – 
МСФЗ).

Основні відомості про Товариство
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Просто позика».
Реєстраційна служба: Печерська районна реєстраційна служба Головного 

територіального управління юстиції у м. Києві.
Дата реєстрації: 24.03.2014р.                    Номер запису: 1 070 102 0000 053318.
Код ЕДПРОУ:  39145297.
Місцезнаходження:  01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2.
Основний вид діяльності за КВЕД: 64.92 Інші види кредитування.
Протягом 2015 року Товариством зареєстровано зміни до установчих докумен-

тів та збільшено розмір статутного капіталу. Станом на 31.12.2015р. статутний ка-
пітал складає 7 070 000,00 грн. (сім мільйонів сімдесят тисяч гривень нуль копійок). 

Інформація про засновників:

Засновник Місцезнаходження 
(місце проживання) Сума внеску Частка у статутно-

му капіталі
1 2 3 4

Єржаховський 
Микола Петрович

03062, м. Київ, Шев-
ченківський район, вул. 
Невська, буд. 7, кв. 124

2 828 000,00 40%

Новіков Михайло 
Вікторович

01133, м. Київ, Печер-
ський район, вул. Щорса, 

буд. 32Г, кв. 31

3 535 000,00 50%

Слюсар Євгеній 
Григорович

08720, Київська обл., 
Обухівський район, м. 
Українка, пр. Дніпров-
ський, буд. 24, кв. 22

707 000,00 10%

Всього: 7 000 700,00 100%

Інформація про осіб, відповідальних за складання фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31.12.2015р.:

Керівник – Cлюсар Євгеній Григорович.
Головний бухгалтер – Грищенко Олена Вікторівна.
Звіт щодо фінансової звітності
Нами перевірено фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 

31.12.2015р. у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р.
При перевірці використовувались дані оборотно-сальдової відомості, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних доку-
ментів. 

Дані облікових регістрів відповідають залишкам по відповідних рахунках у 
оборотно-сальдовій відомості та даним балансу. Фінансова звітність Товариства 
ґрунтується на підставі даних бухгалтерського обліку та заповнюється згідно з 
вимогами МСФЗ. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, 
аудитором встановлено, що показники в них взаємозв’язані і тотожні між собою, 
відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відо-
бражені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Також були розглянуті 
бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом 
Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним 
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне про-
тягом періоду перевірки.

Система обліку на Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, 
що необхідна для складання фінансової звітності. Облікова система Товариства 
може служити для складання фінансової звітності.

Масштаби перевірки не були обмежені. Перевірка проводилась вибірковим 
методом.

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

дання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський пер-
сонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за фінансову звітність
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Між-
народних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, МСА 700 «Аудиторський висновок про 
фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, 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 ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих ас-

пектах відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, 
а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, згідно з Між-
народними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповіда-
ють законодавчим та нормативним вимогам.

Обмеження щодо використання
Фінансова звітність Товариства за 2015 календарний рік, складалась відповід-

но до вимог МСФЗ. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може 
бути представлено відповідним органам для подання до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. 

Додатки
 � Баланс на 31 грудня 2015 рік;
 � Звіт про фінансові результати за 2015 рік;
 � Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; 
 � Звіт про власний капітал  за 2015 рік; 
 � Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська ком-

панія «П.С.П. Аудит».
Код ЄДРПОУ: 36412992.
Свідоцтва: 

 � про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4276, виданого 
на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.04.2009р. № 201/3; продо-
вжене на підставі рішення від 27.02.2014р. № 290/3 до 27.02.2019р.;

 � про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки фінансових установ на підставі розпорядження Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг від 10.10.2013р. № 3572, продовжено на підставі рішення від 24.04.2014р. 
№ 1234 до 27.02.2019р.

Місцезнаходження та контакти: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська,                     
буд. 23А,  літера «М», 3 поверх, тел./факс (044) 281-06-07.

Договір на аудиторські послуги: № 12/01-2016 від 29.01.2016р.
Дата видачі висновку: 28.03.2016р.

Директор
Аудитор (сертифікат серії А № 5423) 
судовий експерт, к.е.н.             Д.С. Сушко

ТОВ «Просто Позика»
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