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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ФIНАНСОВОi
ЩОДО
ЗВIТНОСТI ТОВАРЙСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ (БIЗНЕС
КАПIТАЛ)
СТАНОМ НА 31.12.201б р.
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АУДИТОРСЪКИй ЗВiТ НаДаНИй Для Товариства

KOMIIAHUI кБIЗНЕс кАпIтАЛ>

(нада-шi

з

обмеженою вiдповiдалънiстю

(ФIнднсовд

_ тоВ <ФК кБIЗНЕс кАшТАЛ>
або Товариство),

НаЦiОНа;rЪНОi KoMicii, ЩО ЗДiЙСНЮе
державIIе реryJIювапнrI у сферi

ринкiв фiнансових посJýт.

dBIT ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI>
ВСТУПНИЙ IIАРАГРАФ
OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДДЛЪНIСТЮ
(ФIнАнСоВА коМПАнIя (БIЗнЕС КАПIТАЛ>:
РОЗДIЛ I

ТоВ (Фк (БIЗнЕс кАПIТАД'
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40489610
01001, м. КиiЪ, вул. Ес.rrrаrrад"i
18.05.2016р.

Мiсцезнахо,

Дата внесення ocTaнHix
змiн
до статугу
овчих документiв
OcHoBHi види дiяльностi

Номер та дата свiдоцтва
реестрацiю
фiнансовоi установи,

окЗ4l2, офiс

18

24.06.20|6р.

64.92 Iншi види кредитування;
64.99 Надання iнших фiнансових посJIуг (KpiM
cTpax}ъtlHIUI та
пенсiйного забезпечення), н.в. i.y.

про

орган,

свiдоцтво

що

видав

що здiйснюе держЕlвIIе реryJIювtlння у сферi
ринкiв фiнансових
посJIуг вiд 0 1.09.20 1 бр.
шлrяхетко
Володимирович
сiзiкова Яна Валентинiвна

Ми

провели аудит фiдансовоi звiтностi товАриствА
з
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС

ДОДаеТЬСЯ, ЯКа ВКЛЮЧае ба-ПаНС (ЗВiТ ПРО

оБмЕжЕною

КАПIТАЛ>,

ЩО

фiнансовий стан) (форма м1), звiт про фiнЬсовi
результати (звiт про сукупний дохiд) (форма J\b2), звiт про
рух грошових коштiв (формаNэЗ),
звiт про власний капiтал (форма M+i за piu,
йЬ закfuЪи"с, з't.l2.20lбр., стислий виклад
суттевих облiкових полiтик та iншi поясIIюв€}льнi
примiтки.
Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно
до Закону УкраiЪи <Про аудиторську
дiяльнiсть> i Мiжнародних стандартiв контролю
аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародноi'-федерацii
"noa"i,
бухгалr.рi*,.оорема з урахуваЕIrям
вимог мiжнарод}Iих стандартiв аудиту мсА ZOS uМодифiкацй'йЬ
у звiтi $езалежного
аудитора).

yKpaiha 01033, м.КиТв, вул.
Гайдара, 27,оф.5;

Свiдоцтво ЛЬl 525 про включенtrя в Ресстр суб;екгiв аудиторськоi
дiяльностi.
Кол е!РПОУ 2426З|64
тел./факс (044) 289-53 -S0; 289-55-64
email : director@soya.com. ua
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Концепryальною основою пiдготовки фiнаrrсовоi звiтностi е Мiжнароднi стандарти
фiнансовоi
звiтностi. Ведення бухгаrrтерського облiку та скJIадання
фiнансовоi звiтностi здiйс"о.r"." у
вiдповiдностi до Наказу ТоВ (Фк ((БIзнЕс кАIIIтАл> }lb4 вiд 22.06.20lбр.
<про
органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову полiтику>
Важливi аспекти облiковоi полiтики наступнi:
- Фiнансовi iнструменти в ТоВ (Фк ((БIзнЕС кАIIIтАл>> вiдповiдно
до мсФз 9 кФiнансовi
iнстррtенти> пiд час первiсного оцiнюються за спрzlведливою вартiстю. Спразедливою
вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному
е, як ,ip*"rro, цiна операцiТ.
подальша оцiнка фiнаrrсових активiв здiйснюеться в""Ъ"*"i
зЕtлежностi вiд класифiкацii uu"""'i" ,о
категорiям вiдповiдно до облiковоi полiтики ТоВ (Фк <БIЗнЕс кАПIТАЛ).
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Ф

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

4-

ЗВIТНIСТЪ

ЗА ФIНАНСОВУ

Управлiнський персонtlJI несе вiдповiда-гrьнiсть за скJIад€lння i
достовiрЕе подzшня цiеi
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МiжнародЕих стандартiв фiнансовоi звiтностi та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонztл визначае потрiбним
для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстит" aуrra""*^ викривлень
унаслiдок

Е

шахрайств а або помилки.
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ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
наrттою вiдповiда_lrьнiстю е висловлення думки щодо
цiеi фiнаrrсовоi звiтностi на ocHoBi
результатiв проведе}Iого нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних

стандартiв аудиту. Щi стандарти вимагають вiд нас дотримztннJI вiдповiдних етичЕих
вимог, а
також плаIIування й виконulння аудиту для отримання
достатньоi впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттевих викривлень.
Аудит передбачае виконання аудиторських процедур для отриманшI аудиторських
доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр .rроц"дур зЕLлежить- вiд судження
аудитора, вкJIючЕlюtIи оцiнку ризикiв суттевих викривлеIIь
фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розгJUIдае заходи
внугрiшнього коIIтролю, Що стосуються скJIадання та достовфного подання суб'ектом

господарювання фiнансовоi звiтностi,

з

метою розробки uуд"rор""п"* процедур, якi

ВiДПОВiДаЮТЬ ОбСТаВИНаМ, а Ее З Метою висловлення

думки щодо ефективностi внутрiшнього

контролю суб'ектh господарювання. Аудит включае т€}кож оцiнку вiдпЬвiдностi

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським
персоналом, та оцiнку загаJIьного подzшня
фiнансовоi звiтностi.
Ми вважаемо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докttзи
дJIя висловлення наптоi
yMoB}Io -позитивноi дуп{ки.

пцстАвА для висловлЕння умовно_позитивноi думки
На кiнець звiтного

перiоду Товариством Ее проведено виплату заробiтноi плати працiвникал,t
за перiод з липЕя по листопал 2016р. включно в cyMi 7245,00 грн., чим порушено
вимоги
законодавства УкраiЪи.

УМОВНО_ПОЗИТИВНА ДУМКА
На напту ДУмку, за виIIятком можливого впливу питання, про яке йдеться параграфi
уКПiДСТаВа

ДЛЯ ВИСЛОВлення умовЕо-позитивноi думки>, фiнансова звiтнiсть
"iдЙрЬu.
достовiрно в ycix суттевих аспектах фiналrсовий стан ТоВ (Фк кБIЗНЕС кдпIтдЛ>
Ъа 31
грудня 20тбр. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за pik,
iакiнчився
на
що
зiLзначену Д&ту, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтньстi.
YKpaiha 01033, м.Киiв, вул. Гайдар4 21, оф. 5;
Свiдоцтво Nq1525 про вклочення в Реестр суб'скгiв аудиторськоiдiяльностi.
Кол €.ЩРПОУ 2426З|64
тел./факс (044) 289-53-80,, 289-5 5-64
email : director@seya,com. ча

-_-]

товАриСтво

,l

3

оБмЕжЕНою вIдповIдАJIънIстЮ "ААН кСейЯ-Кiрш-ауdаm>

3

l

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПДРДГРАФ

l

Фiнансова звiтнiсть, яка додаеться, була пiдготовлена на ocHoBi припущення,
що Товариство
здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
на дiяльнiсть пiдприемства, у першу черry, впливilють зага.пьнi мtжроекономiчнi покtlзники,
СОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНа СИryаЦiЯ У держазi, змiни
у податковому та фiнансовому зЕжонодавствi.
Фiналлсовi ризики вкJIючЕlють в себе
ринковi ризики i ризик лiквiдностi.
ВисловлююtIи нашу ДУмку, ми Ее брали до раги це гIитанIUI.
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l
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€ IT ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ)
B
2.1.стАтутниЙ кАпIтАл
вiдповiдно до Статуry Товариства для забезпечення дiяпьностi Товариства за
РОЗДIЛ II

i

-_..!

виключно грошового вкладу Учасникiв Товариства створено Стаryгний каrriта-гl рtжунок
у-розмiрi
5 001 000 (п'ять мiльйонiв одЕа тисяtIа) гривень 00 коп.
Частки у статугному каrriталi Товариства розподiJUIються наступним I1цH9M:

_

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (кОМIIДНUI З
упрАвлIнIUI АктивАМи овАмА кЕпIтАЛ), яке дiе вiд свого iMeнi z}ле в iHTepecax та за
рtжуIIок знвпIФ коVАМо EcoLoGY FLIND) вiдповiдно до свого вкJIаду володiе часткою в

розмiрi 5 000000 (п'ять мiльйонiв) гривень 00 коп., що скJlадае'gg,g1Оh статутного кагriтаrry

Товариства.
Громадянин УкраiЪи,Щубинський Анатолiй олександрович вiдповiдно
до свого вкладу
володiе часткою в розмiрi 1000 (одна тисяча)
цривень 00 кЬп., що скJIадае 0,02ОД статуtIIого
капiтаlry Товариства.
Iнформацiя про оrIлату статугного каrriтаiry Товариства станом наЗI.12.2016р.наведена
в табл.1.
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Учасник

гt't
I

Сума
оплати,
грн.

I

Таблиця
.Щокумент, що

свiдчить про
оплату
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (кОМПАНUI З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ОВАМА
кЕПIТдЛ), яке дiе вiд свого iMeHi EuIe в
iHTepecax та за рахунок ЗНВПIФ
(оVАМо EKOLOGI FLГND)

Громадянин УкраiЪи

Анатолiй Олександрович

Щубинський

5 000 000,00

Виписка банку

пАт кБ

1

Вiдсоток
оплаченоi
частки у
статутному
капiталi, 9/о
99,98

кевробшrк>

(мФо з80355)
вiд 25.05.2016р.
1

000,00

Виписка банку

пАт кБ

0,02

к€вробаrrк>
(мФо з80355)
вiд 25.05.2016р.

Всього

5 001 000,00

100

Таким чином, зареестрований Статрний капiтал ТоВ (Фк (БIЗнЕс кдIIIтдл>}
cTElHoM на
з|,l2.20lбр. сформований у вiдповiдностi до зzжонодавства Украiни, повнiстю сплачений
грошовими коштаN{и та скJIадае 5 001 000 (п'ять мiльйонiв одна тисяча) гривень
00 копiйок.

2.2.влАсниЙ кАIIIтАл
СТРУКТУРа ВЛаСНОго капiталу cT.lHoM наЗ1.12.2016
р. мае
статуtний каrriта.ir складае 5 001 тис. грп.;

о
.

нерозподiлений прибугок скJIадае -1 тис. грн.

УкраIна 0l033, м.Киiв, вул. Гайдара,27,оф.5;
Свiдоцтво Ml 525 про включення в Реестр суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi,
Кол е.ЩРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289 -5

email: director@seya. com. uа
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За результатами дiяльностi в 2016 роцi Товариство отримzrло прибугок у

розмiрi 1 тис. грн.
звiтностi

Розмiр та структура власного капiтаlry вiдображенi у фiнансовiй

ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАПIТАЛ>) стttном наЗI.12.2016р. достовiрно.
Розмiр власного капiталу за даЕими фiнансовоi звiтностi ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАIIIТАЛ)
cTulHoM наЗI.12.2016р. складае 5 002 тис. грн., що вiдповiдае вимогаN{ зЕжонодавства Украiни.
В 201бр. вiдрахування в резервний капiтал за результатаN,lи дiяrrьностi 2015 року не

здiйснювались, у зв'язку з тим, що Товариство створене в 2016 р. Рiшення rrро розподiл.пrстого
прибугку )часникЕlп4и Товариства не приймались.
BapTicTb чистих активiв станом на 31.12.20Iбр. скJIадае 5 002 тис. грн., що перевищуе BapTicTb
статутного капiтаlry на 1 тис. грн.
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на ЗТ.12.2016р. вiдповiдае вимогап,I ст. l44
L|ивiльного кодексу Украihи.
2.З. В ТОВ (ФК <БIЗНЕС КАПIТАЛ) були вiдсугнi подii пiсля дати ба.пансу, якi могли б
вплинуIи на показники фiнансовоi звiтностi станом наЗ1r.l2.20lбр.
2.4. Не встttновлено iнших фактiв та обставин, якi можуtь сугтево вплинути на дiяльнiсть
((ФК (БIЗНЕС КАIIIТАЛ> у майбугньому, а саме:

-

- вiдсутнi €ктиви,

ТОВ

що знzжодяться на тимчасово окупованих територiях УкраiЪи;

- у Товариства вiдсугнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язЕlннfl, за якими минув строк

:

позовноi дазностi.

l

РОЗДIЛ ПI. IНШI ЕЛЕМЕНТИ.

",]

lJ

3.1. ocHoBHI вIдомостI про Аудиторську ФIрму
Аулиторська перевiрка виконtlна Товариством з обмеженою вИповiдальнiстю (ААН <<СейЯ_
Кiрш-аудит>>, яке здiйснюе аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про вкJIюченшI до
Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв JФ 1525, видаrrого рiшенням Аулиторськоi палати
Украни 26 сi,мя 2001р. за J\b 98, строком дiТ 26.01.2001 р. 26.||.2020р, Свiдоцтва шро
вкJIюченЕя до реестру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можугь проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових ycTEtHoB J\Ъ 0015, строком дii: 21.05.2013р.
26.1|.2020р., виданого
Нацiона-пьною комiсiею, що здiйснюе держtlвне реryJIювання у сферi ринкiв фiнансових
посJIуг.
ТОВ кААН кСейЯdGрш-аудит) зареестрована29.0З.1996р. Московською районною держtlвною
адмiнiстрацiею м. Киева.
Код еДРПОУ 24263|64.
Мiсцезнаходженнrl ТОВ кААН <СейЯ-Крш-аулит>: 01033, м. КиiЪ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64.
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаiвна.
ТОВ кААН <СейЯ-Кiрш-hУлит> вiдповiдно до рiшення Аудиторськоi па.rrати УкраЪи J\Ъ 264i3
вiд 31.01.2013р. внесено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiяпл для
проведеншI обов'язкового аудиту.
У вiдповiдностi до рiшення Аудиторськоi палати Украiни J\Ъ 319/4 вiд 24.12.2015p. ТОВ
кААН кСейЯ-Кiрш-аудитD успiшно пройшло зовнiшню перевiрку системи контроJIю якостi
аудиторських посJrуг (Свiдоцтво Jt0570, IlиHHe до 3|.l2.2020p.).

-

]

-

]

1

I

l
l

OCHOBHI вIдомостI про )rмови договору нА IIровЕдЕння Аудиту
Аудиторська перевiрка проведеЕа на пiдставi ,Щоговору JФ 040711-6 вiд 04.07.2016 р.
3.2.

з

29.0З.20|7р. по 30.03.2017р. аудиторською групою на чолi з незЪлежним аудитором Синицею
В.П. (сертифiкат аудитора 005870 вiд 17.01.2005р., видаrrий рiшенням AITY Jt143 вiд
17.01.2005р., дiя сертифiкаry 17.01.2020р.).
YKpaiha 01033, м.Киiв, вул. Гайлара" 27, оф.
Свiдоцтво М

Код

1

СДПОУ

52 5

5;

про включення в Реестр суб'скгiв аулиторськоi дiяльностi.

2426З|64

тел./факс (044) 289-53-80 ; 289 -5 5 -64
email : director@seya.com. uа

товАриство з оБмЕх{Еною вIдповIддлънIстю
Перiод перевiрки
3.3.

-

201б piK.

дАтА склАдАння Аудиторського звIту

Щата складання аудиторського звiту

l

- 30.0З.2017р.

Генеральпий директор

ТОВ

<<AАН

"СейЯ-Кiрш-ау

"J

,J

uMH кСейЯ-Кiрu.л-ауdаm>

Сертифiкований аудитор

l
.l
.J

]
]
]

Украiна 0l033, м,Киiв, вул. Гайдара,27. оф. 5;
Свiлоцтво ЛЬ1 525 про включення в Ресстр суб'скriв аудиторськоТ дiяльностi.
Кол СliРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80, 289 -5 5 -64
еmаii : diгесtоr@sеуа. соm.uа

Зацерковна Т.М.

Синиця В.П.
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