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Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від
24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.

Цей «Аудиторський висновок (звіт)» адресується:



Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІМПЛ МАНІ»;
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» (далі – Товариство) за 2016 рік (далі – звітний
період) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2016 року,
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіту про рух грошових
коштів за 2016 рік, Звіту про власний капітал за 2016 рік, а також зі стислого викладу суттєвих
принципів облікової політики та інших приміток (надалі разом – «фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно 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 внаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної
фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку
згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з
рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.).
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації
бухгалтерів.
Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів
стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на
судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи
внутрішнього контролю Товариства щодо підготовки та достовірного подання фінансових
звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.
Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових
звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
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Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2016 року
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, його фінансові результати і
рух грошових коштів за рік, що закінчується на зазначену дату, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на розділ 3 «Економічне середовище, у якому Компанія проводить свою
діяльність» Приміток до річної звітності, де зазначено, що на сьогодні фінансова система
України знаходиться під впливом негативних явищ, пов'язаних із політичною та економічною
кризою в країні, високою волатильністю валютного ринку. Стабілізація економічного та
фінансового середовища в значній мірі залежить від подальших антикризових дій керівництва
країни, тому вплив зазначених обставин на результати діяльності і фінансовий стан
Товариства в майбутньому достовірно оцінити неможливо. Висловлюючи нашу думку, ми не
брали до уваги ці питання.
22 лютого 2017 року
Додаток (фінансовий звіт Товариства):
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.16 року;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
Звіт про власний капітал за 2016 рік;
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Аудитор ПП «АФ «Аудит-Оптім»

_______________ Приймаченко І.В.

Сертифікат аудитора № 006018 виданий від 26.12.2005 року Аудиторською палатою
України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 316/2 від 29.10.2015р.
терміном до 26.12.2020р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»

_______________ Трушкевич Т.М.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою
України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р.
терміном до 28.04.2018р.
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