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товлриство з оБмЕжЕноЮ вIдповцдлъНIстю 'дАН кСейЯ-Кiрtа-ауdаm> 2
Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга,rтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) ,га етичними вимоI,ами. застосовними законодавством

украiъи до нашого аудиту фiнаrrсовоi звiтностi. а також виконаlли iнtлi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми BBarrtacMo. що отриманi нами ауди,.орськi докази с доста.гнiми i прийнятлIими для
використання iх як основи для tlашоi думки iз застереlкенням.

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ
'Iовариство здiйснюс в поточному перiодi
звичайну дiяльнiсть. тому операцiй та суджень
1правлiнського персонал}. якi б привернули особливу 1вагу аl:иторiв- не виявлено.
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IНФОРМАЦIЯ ЩОДО РIЧНИХ ЗВIТНИХ ДАНИХ
Управлiноький персонал несе вiдповiдаlьнiсть за iншу iпформацiю. Iнша iнформацiя
склада€ться з iнформацii, яка мiститься в Звiтi про дiяльнiсть
фiнансовоi компанii, але не

мiстить фiнансОвоi звiтностi та нашогО звiту аудитора щодо неi.
Нашrа думка щодо фiнансовоl' звiтностi не лоширrо€ться на iншу iнформацiю та
ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM BtreBHeHocTi tцодо цiсi iншоi iнформацii. У зв.язку з нашим
ЗУдитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiда,rьнiстю с ознайомитися з iншою iнформацiею та
при цьому розглянути, чи icHyc суттева невiдповiднiсть MiTt iнrлою iнформачiсю i
фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями" отриманими пiд час аудиту. або чи ця iнша iнформаIriя
виг.rlядас такою. що мiстить сут1.€ве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами
роботи ми
доходимо висновку. що icHyc су,[т€ве викриl]лення цiсi iншо'i iнформацii. ми зобов.язанi
повiдомити Про цей факт, Ми не виявиJlи таких фактiв, якi потрiбно було б включити
до звiту.

вrдповIдАльнtсть упрАвлIнського пЕрсонАлу тА тих, кого нАдIлЕно

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонat,.l несе вiдповiдальнiсть за ск-ладання i достовiрне подання
фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за такч систему внутрiulнього кон гролю, яttу
управлiнський
персонful визначас поr,рiбною для 1,ого, щоб забезпечити складання
фiнансово'i звiтностi, що не
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонrLп tIece вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiт продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
розкриваючи, де це
застосовно" питання. що стосуються безперервностi дiяльнос гi, тз використовуючи хрипущення
лро безперервнiсlь дiя.tьностi як основи .лля бl х гал герс ькогtr облiк1- Kpiv випалкiв, якшо
управлiнський лерсонап або планус лiквiдувати компанiю чи приlIинити дiяльнiсть. або не мас

]

iнtпих реальгlих альтернатив цьому.

I

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВrТНОСТI

НашимИ цiлями е отриманнЯ обrрунтованоi впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звi,гу аудитора,
шо мiсtиlь наш} думку. Обtрlнгована BпeBHetlicrb с високим piBHSM впевненосri. trpoTe не
гаранту€. що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривJlення,
якщо
воно icHyc. Викривлення мотtуть бути результатом шахрайства або помилки; вони tsts2;каються
сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi. як обгрунтовано очiкусться. вони мо}куть впливати па
економiчнi рiшення користувачiв. що приймаються на ocHoBi цiст
фiнансовоi звiiностi.
виконуючи аудит вiдповiдно до вимог Мсд, ми використовусмо професiйне сулження та
професiйний скеIlтицизМ протягом усього зав]lання з аудиl.у.
KpiM того, ми:
, iдентифiкусмо та оцiнюемо
ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помиJlки, розроблясмо й виконусмо аулиторськi процедури вiдповiдь на
цi
у
yKpaIHa 0I0ЗЗ, м,Киiв. вул, l'дйдара,27, оф,
5i
Свiдоцтво Л!l525 про 0клlоч9ння в Реестр 9уб.еmis аудиl.орськоI дiяльноgтl,
Код СДРПОУ 2426З l64
тел,/факс (044) 289.5З-80; 289-55-64
9maili d jrector@seya,com, ча
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безперервнiй ocHoBi.
' ОЦiНЮеМО ЗаГil'lЬНе. подання. структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно
з
роЗкриТТяМи iнформацii. а також те, LIи показус
фiнансова .uiй..о Ъlй;; та подii. що
покладенi в основу ii складання, так,
щоб досягти достовiрного вiдобрап,е"н"]-

_
Ми
_

вIдповIддJIънIстЮ''ААН

лонiдомлясrtо гим.

Kol

о

надiлено

no;;;;;;;;;;#"]]]i^

"uи""щ"r"-'
запланований обсяг i час
буль-якi cyTTcBi недолi
Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвицими
lIовноваженнями. твердження!
що ми
виконали вiдповi:lli егичнi вимоги шодо незале)кносti.
га ловiдоvля.мо l.v про Bci стос1 нки й
iншi питання. якi могпи б обrрунтовано вважатись
такими, u{о впливають на наlпу
незалетtнiсть. а TaKo)lt. де це застосовно,
щодО вiltповiдних застережних заходiв.

к;;":ilнffil;;,"н ;:;';.; #ffiТf;#;.,i,#Ж"Ёii""#;
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Роздiл 2, звIт щодо вимог Iнших зАконодАвчих
I нормАтивних
OcHoBHi данi про Товариство:
- кол С!РПОУ 404896l0;
0l00l. м. КиiЪ, вул, Еспланадна. будинок 3412. офiс 18;

}::i::111"jl.ння:

y.-no"" Бк й;il. ;;;; #,,;";""ою
;:;З"#"::::j.,т':r,i:::ч:.:*,"о"оi
фiнансових послуг 01.09.2016р.
il,""ж:j:::.:".*,,т.,чi:j,"i:"лI:9"чlр:1:]в
KoMiciTBi2:1 01.09.20lбЪ. N;2106.
рЬсстрачiйний номер lJlOr;;
l::::лоJт""" ocHoBoIo звiтуваttня
Концепrуа-льною
. M;*r"p"r"i

AKTIB

комiсiею,
Uмlсl€ю, що
вiдповiдно до

.;;;;;;;;i;**".'.'il]i""r'.

З. MeToto формування професiйного судження
та висловлення думки щодо дотримання
фiнансовою установою Ilоложепь законодавчих та нор\4аl ивних
aKTiB. ауди гор повiдомляс про
дослiдrкення наступних питань, зокрема:
За перiод з 01.06.2017р. по З1.12.2Оl7р_. змiн
даних у документах, якi додавались до заrIви
при отриманнi лiцензii
у ТоВ кФК (БIЗНЕС I(AПIТАЛ) не вiдбува.rось,

1.2.

З

ризики, а також отримусмо аулиторськi 2]ОКДЗИ. U{o с
достатнiми та приЙнятними для
використання i\ як основи для нашоТ
думки. Ризик невиявленtIя сутт€вого викривлення
';;;;"-r,
ВНаСЛiДОК ltlllХРайС ГВа F виtлим. Hirtt
_tля
u;;.;ir;i'
оскiльки
шахрайсtво \4o)Ite включаlи змов). пiдробку. ""*р"ur.,,"r'"
ttавмиснi проп)ски. неправильнi tвердження
або нехtуванt.tя заходами вн1 грiu,ньоr o'Ko,r,pon,o.
, отримуемо розумiння заходiв впутрiшнього
контролю. що стосуються аудитуj
для
РОЗРОбКИ аУДИТОРСЬКИХ ПРоцедур, якi б вiдrrовiдаци обставинам,
а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внlтрiшнього контролю;
, оuiнюсмо прийнятнiсtь,,uarоaо"u"п" облiкових
ttолiтик ]а обгр}нгованiсtь облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроб:rених
управлiнським персона.Jiом;
, доходимо висновку Щодо прийнятностi
використання у'равлiнським llepco'aJlo'
припущення про безперервнiсть дiяльностi
як основи для бухгалтерського облiку та. на
ocHoBi отриvаНих а)диторськИх _tоказiвробимо висноВr.lк. чи icHyГ c) llгва невизначенiсtь
що:о подiй або yvoB, якi посlавилИ б пi.iзначниЙ clMHiB
vоrttливiсrь компанii продовжити
безперервнУ дiяльнiсть. Якщо ми
доходимо висновку шlодо iснування TaKo.i суттсво]'
невизначенос li. \4и ll(
В СВО€МУ ЗВiТi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв irф"рr"чii;Тi:,Х'";'#:1Т#"i"аГУ
або, якщб TaKi розкритr,Я iнформацi'i € ненаJIежними.
моди<|.,iкувати свою думку. Нацri
висновки rрунтуються на аудиторських
доказах, о'риманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або
умови можуть примусити rtомпанiю лрипинити свою
дiяльнiсть на

,
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З о БмЕжЕноЮ

ТоВ <Фiнансова компанiя кБIЗНЕС КАПIТАЛ) надас клiентУ
(споrкивачу) йформацiю
вiдповiдно до cTar.Ti 12 Закону_УкраТни ..Про
4li"arco"i llослуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг" вiд l2.07.200lp. м2664. iнформацiя, визначена
час.l.иною

yKpaiнa 0l0ЗJ. м,Киiв.
вул, Гайдара. 27. оф, 5;
Свiдоцтво Л!i 525 про включеяня в Ресстр суб.ектiв
аудиторськоi дlлльностi,
Код еДРПоУ 2426J l64
тел,/факс (044) 289-5з-80; 289-55-64
еmаili director@seya.com.ua
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першою cTaTTi 12 зазначеного Закону.
розмiщена на власному веб-сайтi та постiйно
Товариством забезпечуеться ii актуальнiсть,
а саме:
l) вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi
фiнансовоi установи та iT економiчний
стан;
2) перелiк керiвникiв
фiнансовоi установи та

ii вiдокремлених пiдроздiлiв (якщо вони с);
з) повне найменування. iлентифiкачiйний код,lа
лI iсце lнаходжен ня
фiнансовоi ус,lанови;
4) перелiк послуг, п{о надаються
фiнансовою установою;
5) чiну/тарифи фiнансових послуг;
6) вiдомостi про власникiв iс,готноi'
учас гi 1у тому числi осiб. якi здiйснюють контроль за
фiнансовою установою);
7) iншу iнформачiю з питань надання
фiнансових Ilослуг ,I,a iнформацiю, право на
отриманпя якоi закрiп.rrено в законах УкраirIи.
Товариство до укJIадення З клiгнтом
доtовор) лро надання фiнансовоТ послуги
додатково нада€
йому iнформацiю про:

'
"...]

-]

l) фiнансову послу.у] що пропону€ться надати клiенту, iз зазначенням
BapTocTi цiеi
послуги для клiента, якltlо iнше не передбачено
закопами з питань регулювання окремих
ринкiв фiнансових пос';tуг;
2) умови надання Додаткових
фiнансових послуl.та lx BapTicTb;
3) порядок сплати податкiв i зборiв.u pu*yron
фiзично' особи в результатi отримання
фiнансовоi послуги;
4) правовi наслiдки та порядок здiйснення
розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок
дострокового припинення надання фiнансово.i пос.;tуги:
захисту фiнансовокl y.rurouo. прав
та порядок урегулювання
i],y::_1ly
спlрних питань, що виникають процесi надання .сло)t(ива_чiв
q,lfiаtlсовоi послуги;
у
6) реквiзити органу, який здiйснюс державне
регулювання ринкiв фiнансових
"io*".ryпослуг
(адреса, номер телефону тощо), u .unoo,
p"nui."r, органi" n"J*"
npu"
споrrtивачiв;

.

7) розмiр винагороди
фiнансовоi установи

у разi, коли вона пропону€ фiналIсовi послуги,
що надаються iншими фiнансовими
установами.
Iнформацiя. що надасться клiснту, забезпечус
правильне розумirrня cyTi
фiнансовоТ послуги без
нав'язування iT придбання.

При надаlнi irrформацii

дотриму€ться

розкрита

та

клiснту ТоВ кФirrансова компанiя (БIЗнЕС
кАПIТАЛ)
вимог законодавства про захист прав споживачiв.
Вiдповiдна iнформацiя
розмiщена на сайтi Товариства. вiдповiдас вимогам
дано.i cTaTTi та

забезпечусr,ься iT aKTyatbHicTb.
1.4,

ТоВ кФiнансова компанiя (БIЗНЕС кАПIТдЛ)

дотриму€ться затвердrtених внутрiшнiх
".;-."у
правил надання вiдповiдних
фiнансових no"ry..
uiдпо"iruо*']";;;;;
r"
нормативно-правових aKTiB Нацкомф iнлослуr. y*ruou.
"*i
договори з надання фiнансових
послуг вiдtrовiдно до затверджених внутрiшнi"
фu"", .ta включа€ у договори про надання
фiнансових послуг посилання на внутрiшrнi правила надання
фiнансових uослуг.
Внутрiшнi правила. не суперечать законодавству
з питань регулювання
ринкiв r|2iнансових
послуг, а Taкo)t не порушують та не обмежують
прав споживачiв ,Pinun"oui* ,,oany.,
'raKoHoJaBc
ВИ]l
lаЧеНИ Х

l .5.

Гво\,I.

Керiвники / слуrrtбовцi ТоВ кФiнансова компанiя (БIЗНЕС
кАПIТАЛ) вiдповiдають
вимогам cTaTTi l0 Закону Украiни кпро
фiнансовi пtlслуги та державне регулювання
Фiнансових посJlуг) вiл 12.07.2001р. лъzоь+. ii. о.руr"
|iii,|i
участь та не приймають
рIшення на користь ус,tанов або rriдприсмствJ в яких вони, i\
близькi родичi або
пlдприсмства. якими вони во.,rодiють, мають
дiловий iHTepec.

yкpaiнa 0l0]J. v,Киiв.
вул, Гайдара, 27. оф, 5.
Свiдоцтво Л! l525 лро вкrючення в Ресстр суб.€кrlв
Код СДРПОУ 2426J l64
тел./факс (044) 289-53_80; 289.55-64
emaili diroctor@ýeya,Oom,Ua

аудиlорськоi дiяльнос
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1.6. Рекомендацii щодо облаштування пандусами примiцень для вiльного доступу осiб з
iнвалiднiстю ,I,a iнших маломобiльних груп населення станом на 31 грудня 20l7p. в
лрочесi поl олrl(ення t власникаvи спор}д. raK як lовrрисlво \1ас орендованi приviщення.
Процес погодженtIя з власниками споруд щодо встановлення пандусiв на сьогоднiшнiй
день тривас. Беручи до уваги те, ulо особи з iнвапiднiстю та мапомобiльнi люди мають
,-]

,-1
l

..'l
l

,,,l

J

l

-l

l

,-t
I

право вололiти iнформаuiсю та вiльно слiлкуватись з представниками фiнансових установ,
товариство здiйснюс обслуговування клiентiв (споrrtивачiв) шляхом еJlектронного
ЛИСГ)Вання через досlуп ]о елек,lронного кабillсгу.,tерез вiллiлення,lнова пошта,,, якi
РОЗТаШОВаНi \,|акСиvilльно близько tа lр)чно для огримання вiдповiдних листiв людяv з
обмеженими можливостями.

1.7. Умови доступностi примiцення для осiб з iнваriднiстю та iнших маломобiльних груп

населення у мiсцi, дост)пному для вiзl ального сприйнят,гя клiснтом (споrкивачем) поки не
cTBopeHi.

1.8. Станом на З1 грулня 2017 року ТоВ <Фiнансова компанiя (БIЗнЕС КАПIТАЛ)

вiлокреvлених пiлрозлiл iB не маг.
1.9. Керуючись чинним Законодавством та здiйснtоючи свою дiяльнiсть вiдповiдно до
встаtIовлених i затверджених нормативно-правових akTiB Тов кФiнансова компанiя
(БIЗНЕС КАIIIТАЛ) /(отриму€ться вимог Постанов jrl'q210 вiд 06.06.2013 року кПро
.
встановлення граничноi суми розрахункiв готiвкою> та Nч 637 вiл l5.12.2004p. кПро
затвердженнЯ ПолоltеннЯ про веденнЯ касовиХ операцiЙ у начiональнiй валютi в УкраiЪi>.
ТОВаРИСтвО мас в наявностi необхiднi засоби безпеки. а саме сейфи,га вiдповiдну охорону
для забезпечення зберiгання документiв 1грошовi кошти не зберiгаються, так як фiнапсова
компанiя не проводить операцiй з готiвкою).
1.10. Керуlочись нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг, Товариство доr,римуIоться
вимог Положення про встановлення обмеrкень на сумiщенtrя дiяльностi фiнансових
установ з надання певних видiв фiнансових послуI. та здiйснюе свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi до виданих лiцензiй на перелiк певних фiнансових операцiй.
1.1l. Говарисrво ]отри\4угться за]верfжених внlтрiшнiх лравиJl надання вiдповiдних
фiнансових гtослуг. якi вiдповiсть вимогам cTaTTi 7 ЗаколIу Украiни кПро фiнансовi
послуги та державне регулювання рилIкiв фiнансових послуг). статей 10, l5. l8, 19 Закону
УкраТни кПро захист прав споrкивачiв) га ук,lrадас доl,овори з надання фiнансових rtослуг
вiдповiдно до таких правил.
1.12. Товариством дотримуються вимоги щодо включення в

-..l

договори про надання фiнансових
послуг посилання на BHyTpilltHi правила надання фiнансових посJlуг та надання
фiнансовою компанiсю фiнансових послуг на пiдставi договору, який вiдповiдае вимогам

Украiни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг). стат,гi l8 Закону Украiни кПро захист прав сполtивачiвu, роздiлу II
Закону УкраТни кПро споживче кредитування. cTaTTi l056 I{KY та положення внутрiшнiх
cTaTTi б Закону

--.l

-

прави.]I надання

фiнансових послуг.

-,]

1,1l. Товариство доl,римусться вимог щодо заборони заJIучення tРiнансових активiв вiд
фiЗИЧНИХ ОСiб iЗ зобов'язанням щодо наступногt-l iх повернення, встановлених пунктом 38
Лiцензiйних умов N'л 9'I3.

--1

yKpaiHa 0l033, м,Киiв, вул, Гайдара,27, оф. 5i
Свiдоцтво Л9l525 лро включенfiя в РсссФ суб'ектiв аудиторсько1 дiяльностi,
Код еДРПОУ 2426З l64
тел./факс (044) 289-rЗ.80l 289_55_64
emaili director@seya,com,ua

товдриство
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12. Iнформачiя щодо

к

С е йЯ-Кiр u,l-ayO

um>

6

змiсту статей ба.тансу:

Склад активiв станом на 31.12.20l7p.:
- В ря:.l00l фiнансово'i звirносri вiлображено немаlерiальнi
активи- залишок яких на звirну
дату окладас 7 тис, грн,, якi представ:rенi лiцензiями. Згiдно з облiковою
nonirr*oto 'fовариства
амортизацiя на лiцензi'i не нарахову€ться.
- В ряд.10l l фiнансовоi звiтностi вiдображенi ocHoBHi
засоби. залишок яких на звiтну дату
скlалас 25 тис. грн. та якi представленi. головним чином"
офiсною технiкою.
- В ряд,l140 фiнансовоi .ui]lo:]i вiдображена
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
парахованих доходiв у розмiрi 563 тис. грн. Розрахунки
за нарахованими та не отриманими за
звiтний перiод доходами вклIочають HapaxoBaHi вiдсоr.ки по
наданiй позицi на чмовах

фiнансового кредиту юридичним особам.
Ыдобраlкена iнша поr.о.rна дебiторська заборгованiсть
::",Т^]]r:
у
.татгя

*'T::"Y..":::"Ti
:::Т::"::,"']:_,::: *1:

бапансу включа€

р;;"й;;";";;;;;;r1;;оii,",i'ri

п гr.1 y^4uBax
фiзичних осiб за /]оговором вiдступлення прав вимог

9::::::,"_:л:т:i:]jл*:|'*нiсть
деред
фiнансовою компанiскl.
- В ряд,1160 фiнаrrсовоi звiтностi вiДобраltено
поточнi фiнансовi iнвестицii в
розмiрi
грн.,
представленi

якi

iнвестицiйними сертифiкатами.

з_riйснtоr tься за справедлИвокl варriсlю.
- В ряд.1 l67 фiнансовоi звiтностi вiдображена

розмiрi 4 тис. грн.

облiк фiнансових

б 44l тис,
iнвестицiй

сума грошових коштiв на рахунках в банках в

Склад пасивiв станом на 31.12.20l7p.:
- В рял,l400 фiнансовоТ

звirностi вiдображена сума заресстрованого (гrайового)
капi''tr.лу
розмiрi б 001 тис. грн. Статутний капiтал сформований вi/tповiдно оо .unonoou""ruu,u у
установчих документiв r.а сплачений грошовими коштами в cyMi 5 219 тис,грн.
- В рял,1420 фiнансовоТ звiтностi вiдображена
ч,"ро.подi,,."оrо прибутпу у розмiрi 1З тис.
"yru
грн.

-в

грн.

-в

рял. 1425 фiнансовоТ звiтностi вiдображено суму неоплаченого капir.алу в
розмiрi 782 тис.

рял. 16l5 вiдобралtено поточну кредиторську заборгованiсть за товари,
]12 тис. грн....До cTaTTi ба_пансу'uпп.".по"роrр"ir"-" . -Ъ.о"rЪ?iri роботи, послуги в
по зобов'язаннях
:1У]
фiнансовот компанiт за trрилбанi фiнансовi i"*е"rицii.
В род.l690 вiдображена сума iнших поточI]и\ зобов'язань
в розмriрi 24 262 тис. грн. Стаття
_
ба,-rансу включа€ розрахунки з iнrrtими кредиторами.
а саме: зобов'язання фiнансовоi компанii
по отриманiй позицi; зобов'язання
фiнансовоi компанii за нарахованим;
сплаченими
вiдсотками по or риманiй позицi; заборгованiсть
компанii
фiпансовоi
за договором вiдступлення
прав. грошовоi вимоги перед знвtllФ коVдМО Private
Eguity Fund>.
Розмiр власного капiта.ltу Товарис,гва менrпе
розмiру с,tатутного каltiтапу. Враховуючи, цо
станом на З1.12,2017р. перiод дiяльностi Тов (ФК (БlЗНЕс
кАпIтАл; € мелIшим двох
фiнансовиХ poKiB, тО вi,ltповiднО до вимог л.4 ст. |44 I{ивiльного кодексу УкраТни.
розмiр
власного капiталу (BapTicTb чистих активiв) е прийнятлtим.

;;;

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛУДИТОРСЪКУ ФIРМУ

АуOчmорська пеlэевil.лксt (jLпiOHcпl(l Товараспво,ч з обмеэtселtоtо
вiоповidольнiсйю кдАН
кСЕИЯ-ЮРШ-Аудиъ, яl;е зс)iitспlос ctydtttlltlpcbKy Оiя:tьrtiс.mь Hct
пiDсmавi Свidtпlmва пlэо
BHeceHtlJI t)o Рссспllэу су(l'сl;пliв aydltmopcbKoi' diя.льltоспi
Np l525, вudаноzо
.

yкpaiнa 0tOЗЗ. м,Киiв. вул,
Гайдара. 27. оф, 5:
(вlдоцтво,I\[.,]l525 про включення в Ре(
сп) суб.сктiв аудиторськоi дiяльностi,
Код СДРПОУ 2426] l64

тел,/факс (044) 289-5З_80; 289-55-64

emaili diгесtоrcrýеуа,Oоm,ча

рitаоня,ll

товлриство з оБмЕжЕною вIдповIдллънIстю''ллН кСейЯ-Кiрtu-ауlum>
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Ауdlпюlэськоi псt.tutпч YKllairпt 26 сiчltst 20()1
р. за Ne 98, спlрок dit; 2б.0}.200t р. - 2б.1I.2()20 р.,
Свidоцmва про вli.iпочен я do ресспlру ttyOumo.lcbl;ttx
фi1l.tl па ayoumopiB, яl;i -lto,'rymb
провоdltпtt ctyduпolэcbKi пеlэеl;iркtt c|irtartcoBttx
успlанов м oots, ,-1ri,rrry ilit.: zt.оs.zоtзр.,
2б 1 1 ,2020р,, r;udсuюzrl rlal!iol !u.'lbl tl ]lo Ko.llit,it Io, ulо
зOiitсltlоt: dep,ltcuBrte ре?у-lювсlltня
у сферi
ptпtKi в ф i нсп с oBLt х пос.7у?.
Юрuduчне пlсt с|lакпtltчlrc мiсцезltахоt)эtсеtttt:t 7'ОВ кААн в('ЕЙя-ЮРШ-АУДИТ); ()t()зз,
.м. Kui'B,
Byl, Гайi)ара,27, о81.5, пле.,t./Qлuкс; (011) 289-53-80, (01J) 289-55-б1.
ГIарmнер iз завdаннst з ayi)tlllly
фiнспtсоrlоi зr;iпlrtrlспli CttHtttylt Bct,lte пluttct Пеmрiвна (серmuQliкап
ctyOt,пopct серiя А Л!005870 Bid 17.01.20()5p., вuDсппtй
7siаrcнняtt АПУ Nр]lз ;io ]7.0t.2005p,, оfu
серпtuфiкаmу I 7. 0 1. 2 {)2 0р. ).
t

t t

Партнер iз завдання

"]

Генеральний директор
ТОВ (ААН <СейЯ-Кiрш-ау

I

..t

flaTa складання аудиторського висновку: 04.04.201 8р.
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Украiнд 0l0З3. м,Киiв. вул, Г.Лддра. 27. оф, 5:
в Ресстр суб.ск,l,is sудиl орс ь ко[ дiял ьносri,

сsйоцтjол9l525 про вr,лючення
код сдРпоУ 2426з l64

тýл,/факс (044) 289"53-80; 289-55.64
email: director@seya,com,ua

Синиця В.П.

Зацерковна Т.М.

