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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩоДо РШноi ФIнАнсовоi звIтностI товдриствд з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кБIЗНЕС КДПIТДЛ)
стАном нА 31.12.2019 року
нацiональнiй koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
Учасникаrrл ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАльнIСтю (ФIнднсовд
компАНIЯ кБIЗНЕс кАпIтАЛ> (наdалi _ тоВ <ФК кБIЗНЕс кАпIТ АЛ>>, або Товарuсmво).
1.

звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii товдриствд з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ>), що складаеться

зi звiтУ про фiнаНсовиЙ стан на 31 груднЯ 20|9, звiту прО сукупний дохiд, звiту про змiни у
власному капiталi, звiry про рух грошових коштiв за pik, що закiнчився зазначеною датою та
ПРИМiТОК ДО фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу Думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi коснова для думки iз
застереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображае достовiрно, в ycix

суттевих аспектах фiнансовий стан товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАльнIсТЮ (ФIнАнсовА компАНIЯ кБIЗНЕс кАпIТАЛ) на 31 |рудня

2019 року, ii фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоI звiтностi (мсФз) та вiдповiдае вимогам
закону Украihи кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украihi> вiд 16.07.1999 Ns
996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
СтаноМ на З|.12.2019 У складi фiнансовИх активiв ТоВ кФК <БIЗнЕс кдПIТдЛ), що

за

оцiнюються
аN{ортизованою собiвартiстю, облiковувЕIлась дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, IIосJIуги в cyMi 26 20З тис. грн. та iнша поточна дебiторська заборговаrriсть по
договору факторингу в cyMi 22 8з9 тис. грн. TepMiH погашення вищезазначеноi дебiторськоi

заборгованостi вiдповiдно до умов договорiв складас 180 днiв та бiльше.
.Щисконфання
дебiторськоi заборгованостi Товариством не проводилось. На Думку аудиторiв,'дr.по"rу"uпr""
буде мати суттевий вплив на BapTicTb вищез€u}начених фiнансових активiв та призведе
до Тх
зменшення на суму 3 020 тис. грн.
Станом на ЗТ.12.2019 у складi iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi облiковуеться
заборгованiсть за договором факторингу в cyMi 3 000 тис. грн., яка прострочена бiльше.,r*,,u
12 мiсяцiв. Товариством створений резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в cyMi 1 050 тис. грн.
на Д}мку аудиторiв вищезазначена дебiторська заборгованiсть повинна бути повнiстю

знецiнена.

Станом на З|.12-2018 та на 31 .т2.20|9 у Звiтi про фiнансовий стан до iнших довгострокових
зобов'язань (р.1515) помилково вiднесенi зобов'язання за позикою, строк до погашення якоi не
ПеРеВИЩУе 12 МiСЯЦiВ, В cyMi 33 130 тис. грн. та в cyMi 6275З тис. грн. вiдповiдно. Вищевказанi
зобов'язання повиннi вiдображатись у складi iнших поточних зобовjязань
ф.1665).
ТоВ кФК кБIЗНЕС кАпIтАЛ> не здiйснюе формування резервного капiталу.
Мiжнародними стандартztми фiнансовоi звiтностi встановленi вимоги щодо iнформацii, яка
розкриваеться у фiнансовiй звiтностi. Ми зазначаемо, що в примiтках до рiчноi фiнансовоi
звiтностi Товариство станом на 31.T2.2019 iнформацiю в окремих роздiоu* ро.припо не в
повному обсязi, що на думку аудитора може бути важливим для користува_чiв
фiнансовоi
звiтностi, зокрема:
- розкриття iнформацii по кожному типу ризику, пов'язаному з
фiнансовими iнструмент€II\dи,
обумовлено МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацii>, а саме:
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а) схильнiсть до ризику та причини його виникнення;

б) цiлi органiзацii, полiтику та процеси управлiння ризикаN{и, а тtжож методи, якi

викOристовуваJIися дJU{ оцiнки ризику;
в) буль-якi змiни в попередЕiх пунктах з миЕулого року;
г) BapTicHi розрахунки вiдповiдних ризикiв
та iнше.
iнформацiя про операцii з повОязаними сторонап{и;
Ми провепи аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) та Розпоряджоння
Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне реryлюваIIня у сферi ринкiв фiнансових посJryг
м362 вiд 25.02.2020 кПро затвердження методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка

-

стосуеться аудиту за 20|9 piK суб'ектiв госltодарювання, нагляд за якими здiйснюе
нацкомфiнпосJrуг). Ншту вiдповiдальнiсть згiдно з МсА викJIадено в роздiлi <вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до
Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга.ltтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогtlп4и, застосовними законодавством
украihи до напIого аудиту фiнансовоi звiтностi,,а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми BBtDKaeMo, що отриманi нtlп{и аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дJIя
використtlння ix як осIlови для нашоi думки iз застереженням.

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ
товариство здiйснюе в поточному перiодi звичайну дiяльнiсть, тому операцiй та суджень
управлiнського персоЕШУ, якi б привернули особливу уваry аудиторiв, не виявлено.

IНФОРМАЦIЯ ЩОДО РIЧНИХ ЗВIТНИХ ДАНИХ
Управлiнський персонttл несе вiдповiдальнiсть за i"шу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складаеться з iнформацii, яка мiститься в Звiтi про дiяльнiсть фiнансовоi компанii, аJIе не
мiстить фiнансовоi звiтностi та нашого звiry аулитора щодо неi.
НаТТТа ДУМка Щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо
висновоК з будь-якИм piBHeM впевненоСтi щодО цiеi iншоi iнформацii. У зв'язку з FIаIттим
аудитом фiнаrrсовоi звiтностi нtшIою вiдповiдальнiстю е ознйомитисяз iншою iнформацiею та
при цьомУ розгJUIнути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 1нформацiя
вигJIядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проводеноi наlrли
роботи ми
доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi
повiдомиТи прО цей факт. Питання' що викJIаДенi у розДiлi наlттогО звiту <ОсНова дJUI думки iз
застереженЕям> мають вплив на покtlзники, якi мiстяться в Звiтi про дiяльнiсть
фiнансовоi
компанii. Також, iнформацiя про залишок дебiторськоi заборгованостi за Ъ"дан"ми
кредитап{и/позикашrи станом наЗI.12.2019 занижена на 523 тис. грЕ., в iнформацii про активи
фiнансовоi установи дебiторська заборговаrriсть, яка виникла но в реЪультатi надання
фiнансовиХ посJý/г зulвищена на 579 тис. грн., а BapTicTb активiв групи 2 заниженi на вiдповiдну
суму.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХП КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННrIМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальпiсть за. складання i достовiрне подання
фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку упраЪлiнський
персонал визначае потрiбною дJuI того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не
мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтпостi управлiнський персонал Еесо вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
YKpaIHa 01033, м,КиIв, вул, CiM'l ПpotoBlo<, 27, оф. 5;

Номср в Реесцi аушrторiв та суб'ектiв аудиторськоI дiяльностi М1525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
email : director@ýcya. соm.ч8

товАриство

з

оБмЕжЕною вцповIддльнIстю (Aдн <сЕЙя-кIрш_Аудит>

застосовно, пит€lння, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський rlерсонал або плануе лiквфвати компанiю чи припинити дiяльнiстьо або не мае
iнших реЕ}льЕих Е}льтернатив цьому.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiiу аулиiора,
що мiстить нашу думку. Обцрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте IIо
Натттими цiлями

гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдIIо до мсА, зЕвжди виявить суттеве викривлення, якщо
воно icHye. Викривлення можуТь бути результатом шахрайства або помилки; вони ввФкаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi
фiнансовоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завд€lння з аудиту.
KpiM того, ми:
, iдентифiкуемо та оцiнюемо
ризики суттевого викривлеЕня фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури вiдповiдь на
цi
у

ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними дJIя
використання ik як основи для наптоi думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж дJUI викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрйство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або нехтування заходzlп{и внутрiшнього контролю;
, отримуемо розуМiння захОдiв внутРiшньогО контролю, що стосуються аудиту, дJUI
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiда-пи обставинзlп4, а IIе дJUI висловленшI
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контроJIю;
, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих обпiкових полiтик та обlрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених упрtlвлiнськиJ персонtшом;
, доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персо}IаJIом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставпли б пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо icHyBaHH" ,aKoi cyTTeBoi
невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi аудитора до вiдповiдних
розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо Taki розкритгя iнформацii е Еенапежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки фунтуються на аудиторських доказtж, оц)иманих до дати нilпого звiту аудитора.
BTiM мйбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припиЕити свою дiялiнiсть на
безперервнiй ocHoBi.

, оцiнюемо

загапьЕе подаIlня, отруктуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
iнформацii,
а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операчii та подiiо що
розкриттями
покладенi в основу iT складання, т€к, щоб досягти достовiрного вiдобрФкення.
Ми узгоджуемо з упраплiнським персонЕtлом зtшлановЕlний обсяг i час проведення аудиту та
повiдомляемо управлiнському персонаIry iнформацiю про cyTTeBi аудй"ор""*i
резуо"rаr",
включtlючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контроJIю, виявленi наллr пiд час
аудиту.

Ми також надасмо управлiнському персонаJry тверджоннЯ, Що ми виконЕIли вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питаЕня, якi могли б
обгрунтованО ввФкатисЬ такими, щО впливаютЬ на няпIУ незалежнiсть, а також,
де це

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

lrr

Роздiл 2. ЗВIТ

Щодо вимог Iнших зАконодАвчих

УкраIна 0l033, м,КиIв, вул, CiM'I Проrовш<,27, оф, 5;
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Звiт пiдгОтовлениЙ на ocHoBi п. 4.3.1 розпорядЖення Нацкомфiнпослуг Ns 362 вiд
25.02.2020 <Про затвердження методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка стосуеться
аУДИТУ За 2019 piK суб'сктiв господарювання, нагJIяд за якими здiйснюс НацкомфiнпосJIуг), за
результатом розгJшду наступних питань:
'ЩаниЙ

1.Форл,tування (змiнu) сmаmуmноzо (склаdеноео/пайовоzо)

капimалу суб'екmа zоспоdарювання

Зареестрований Статутний капiтал ТоВ кФК кБIЗНЕС кАпIтАЛ) станом на 31.12.2019
сформованиiI у вiдповiдностi до законодавства УкраiЪи, повнiстtо сплачений грошовими
КОШТаМИ Та СКЛаДаС б 001 000 (шiсть мiльйонiв одна тисяча) гривень 00 копiйок.

обов'язковuх KpurпepilB i норлшаmuвiв dосmаmносmi капimалу mа плаlпоспроlиоэюносmi,
лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа рuзuковосmi операцiй, ёоёерсюання iHtaux

2.

показнuкiв i вl,tлtоz, uцo обмеэtсуюmь рuзuкu за операцiяtпu з фiнансовufuru anmLаctfur1]

Вiдповiдно до Постанови кмУ м 913 вiд07.t2.2016 <Про затвердження лiцензiйних
умов
провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> та Розпорядження .щержавноi koMicii з регулювання
ринкiв фiнаrrсових Ns41 вiд 28.08.2003 кПро затвердження Положення про ,Щержавнiй реестр
фiнансових установ> длrI Товариства встановлена вимога щодо мiнiмЫьного рЬзмфу
статутного та власного капiтаlrу, а сап4е: стаryтний та власний капiтал Товарисiва мае
становити суму у розмiрi не менше 5 000 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на
ЗI.I2.20l9 року становить б 240 тис. грн.
3. Форлtування, веdення облiку, dосmаmносmi rпа adeKBamHocmi сфорпtованuх pBepBiB вidповidно
dозаконоdавсmва

Товариством cTBopeнi резерви кредитних збиткiв у вiдповiдностi до вимог
iнструменти>.

4. Сmрукmурu iнвесmuцiйноzо порmфелю iз
еДР П ОУ),

суJй1,1,

зазначення.Jчl

ознакu фiкrпuвносmi,mоtцо

мсФЗ

9 <Фiнансовi

реквiзumiв емimенmа (назва, kod за

Станом наЗ1.12.2019 у Товариства вiдсутнiй iнвестицiйний портфель.
5. Наявносmi заборонu 3алучення фiнансовuх акmuвiв Bid фiзuчнuх осiб iз зобов'жаннял,t tцоdо
н асmупно zo tx пов ерн ення
Постановою КМУ Ns913 - виД дiяльностi (заIryчення фiнансових активiв iз зобов'язtlнням
щодо
наступного iх повернення) - вiднесено до тих видiв дiяльностi якi не можуть бути предметом
дiяльностi однiеi фiнансовоi компанii. Вик.тпоченЕям з цього прtlвила е випадки коли заIryчення
фiнаrrсових активiв здiйснюеться кредитною устtlЕовою. Пунктом 38 Постанови кМу J\ь9lз
визначено пряму заборону небанкiвським фiнансовим ycTaнoBtlп,l (KpiM кредитних спiлок)
здiйснювати дiяльнiсть по залученню фiнансових активiв вiд
фiзичних ociб iз зобов'язанЕям
щодо наступного ik повернення.
товариство не заIryчае фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанЕям щодо наступного
ix повернення, а здiйснюе свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiЙ.

-

6, !опусmuмосmi сул,tiulеннЯ onpetйl,tx zоспоdарськuх операцiй, на проваduсення якuх суб'екm
лiцензiю
Товариство здiйснюе свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно до зазначених лiцензii:
оmрuJулав

- нАдАння послуг з ФАкторИнгу, початок дii з 01.06 .20lr7, безстроково
- нАдАннrI гАрАнтIЙ тА порУчитЕльСТВ, початок дii з 01.06.2017, безстроково
- нАдАннlI коштIв у позику, в тому чисш I нд умовдх ФIнднсового
КРЕДИТУ, початок дii з

13.06 .20|7, безстрокоЬо;

!краIна 0l033, м,КиIв, вул. CiM'i Праховrок, 27, оф, 5;
Номер в Peeoтi вудиторiв та суб'скriв аудиюрськh дiяльноотi Ng1525
Код €ДРПОУ 2426Э164
тел./факс (044) 289.53-80; 289 -55-64
email ; dirесtоr@ýеуа,соm,чs

ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦЛЛЬНIСТЮ (АЛН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ>

7. Наdання фiнансовuх послуz на пidсmавi dоzовору

BHympitttHix правuл наd ання

ф iH

анс

о

тоВ (ФК кБIЗНЕС кАпIтАЛ)

вuх

по слу2

суб' скmолl

у

вidповidносmi dо законоdавсmва mа

zo споd

арюванLlя

дотримуеться затверджених внутрiшнiх правил надання
вiдповiдних фiнансових послуг, якi вiдповiдають вимогам закону та нормативно-правових aKTiB
нацкомфiнпослуг, укладае договори з надання фiнансових послуг вiдповiдно до затверджених
внутрiшнiх правил. Внутрiшнi правила, не суперечать законодавству з питань регулювання
ринкiв фiнансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачiв фiнансових
послуг, визначених законодавством.

8.

Розtwiъерння iнфорл,tацii'
акmуальнOсmi

на

власно^4у веб-сайmi (веб-сmорiнцi)

mа

забезпечення

ТоВ кФК кБIЗНЕС кАпIтАЛ) надае клiснту (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до

ii

cTaTTi 12

закону Украiъи <про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)),
iнформацiя) визначена частиною першою cTaTTi 12 зазначеного Закону, ро.йiщ.на на власному
веб-сайтi www.busirress-capital,.uafin.дФ та постiйно Товариством забезпечуеться tt актуальнiсть.

9. Прuйняmmя piuleHb у разi конфлiкmуiнmересiв
Керiвники / службовцi тоВ <ФК кБIЗНЕс кАпIТАЛ> вiдповiдають вимогам cTaTTi 10 закону
кпро фiнансовi rrослуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг). Не беруть
участь
та не приймаюТь рiшеннЯ на користЬ устаноВ або пiдпрИ€мств, в якиХ вони, iх близькi
родичi
або пiдприсмства, якими вони володiють, мають дiловий iHTepec.

]0, Вidповidносmi прuлtitцень, у якuх зdшснюеmься суб'екmом zоспоdарювання обслуzовування
клiснmiв (споэtсuвачiв), dосmупносmi dля осiб з iнвалidнiсmю mа iHu,tux лtалопtобiльнuх zруп
населення вidповidно do dерэtсавнuх буdiвельнuх норл4, правuл i сmанdарmiв. tцо dокупtенmально
пidmверdЭюуеmьсЯ фахiвцеtи з пumань mехнiчноzо обсmенсення буdiвель mа споруd, якuй пtае
кв ал i ф

iкацiйнuй

примiщення,

с е рmuф

У

iкаm

якому здiйснюсться суб'сктом господарювання обслуговування клiснтiв

(споживачiв), доступнiтi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення.

] I. Внесення суб'екmом zоспоdарювання iнфорлtацii' про Bci cBot вiDокремленi пidрозdiлu
do
сduноzо dерэюавно2о реесmру юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuемцiв mа zpoMadcbkux

форлtувань mа dо !ерэtсавноzо ре€сmру
законоdавсmво]и

фiнансовuх усmанов вidповidнь do вuпtоz, усmановленuх

Станом на 31 грудня 2019 року ТоВ кФК кБIЗНЕС кАпIтАЛ> вiдокремлених пiдроздiлiв не

мае.

12. BHympiutъbozo конmролю mа внуmрilаньоlо ауdumу
ТОВаРИСТВО ЗДiйснюе внУтрiшнiй контроль та внутрiшнiй аудит

вiдповiдно до вимог чинного
законодавства Украiни. В Товариствi затверджено Положення про службу внутрiшного аудиту.
13. облiково|' mа ре€сmруючо| сuсmемu (проzраtпне забезпечення mа спецiальне mехнiчне
облаdнання), якi переdбачаюmь веdення облiку операцiй з наDання фiнансовuх послуz

спожttвача]и mа поDання звimносmi dо Нацкоtпфiнпослуz
Товариства наявна та вiдповiдае вимогам законодавства облiкова та
рееструюча системи
(програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку
операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.
] 4. Гоmiвковuх розрахункiв
Готiвковi розрахунки Товариством не здiйснюються.

у

]I

I

Зберizання Zроulовuх кошmiв i dокупtенmiв mа наявносmi необхidнuх засобiв безпекu (зокрема
'
сейфu dля зберizання Zроulовuх коulmiв, охоронну сuzналiзацiю mа/або вidповidну охорону)
15.

Украiна

0 l 033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в Peccтpi аули,горiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi
Кол С!РПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80 : 289 -5 5 -64
entail : director@seya. соm. uа

N9 l 525

товАриство

3

оБмЕжЕноЮ вIдповЦАJьнIсТю (dдн <CЕЙя-кIрш-дудит> 6

керуючись чинним Законодавством та здiйснюючи свою дiяльнiсть вiдповiдно до встановлених
i затверджених нормативно-правових aKTiB ТоВ кФК <БIЗНЕс кАпIТАЛ> дотримуеться вимог
Постанови Правлiння НБУ кПро затвердження Положення про ведення касових операцiй
у
нацiональнiй валютi в YKpaiHi> вiд 29.12.2017 М 148. Товариство мае в наявностi необхiднi
засоби безпеки, а саме сейф та вiдповiдну охоронну сигналiзацiю для забезпечення зберiгання
документiв (грошоВi коштИ не зберiгаrоться, так яК Товариство IIе проводить операцiй з
готiвкою).

1б. Розкрumrпя iнформацit tцоdо поряdку формування сmаmуmноlо капimалу

похоdэюення кошmiв)

(dэюерела

Статутний кагliтал Товариства сформований вiдповiдно до законодавства Украihи.
17. Розкрummя duсерел похоduсення склаdовuх часmuн власноzо капimалу (капimалу dооцiнках,
BHecKl,t dо dоDаmковоzо капimалу)
у складi власного капiталу вiдсутнi капiтал в дооцiнках та додатковий капiтал.

1в. Розкрummя iнформацii' з урахуванняfuI

вuJчrо?u Мiuснароdнuх сmанdарmiв фiнансовоl
звimносmi вidносно MemodiB оцiнкu справеdлuвоi варmосmi акmuвiв
фiнансовuх коlипанiй

товариство виконуе вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi щодо
розкриття
iнформацii вiдносно методiв оцiнки справедливоi BapTocTi активiв
фiнансових компанii.
Товариство здiйснюе оцiнку сlrраведливоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB за
ринковим та
дохiдним методttми.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Аудиторська перевiрка

виконана
ТОВАРИСТВОМ
(ААн
ВIДПоВЦАЛъНIсТЮ
(сЕЙя-кIРш-АУДИТ яке вкJIючене

З
ОБМЕЖЕНОЮ
Реестру
аудиторiв та
до

суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за номером реестрацii 1525.
Код еДРПоУ 2426З164.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi J\ъ 0570, видане АПУ вiдповiдно
до
рiшення М З19l4 вiд24,12.2015 (чинне до 31 .l2.2O2O).
Аудит фiнансовоi звiтностi здiйснювався командою iз завдання в кiлькостi чотирьох осiб на
чолi з партнером iз завдання Здорiченко Iванною Iванiвною, який включений до Реестру
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за номером
реестрацii 100856.
(ААН кСЕИlI-КIРШ-АУДИТ) зареестроване 29.0з.|ggб
Московською районною
державною адмiнiстрацiсю м. Кисва.
Мiсцезнаходження ТоВ кААН кСЕЙЯ-кIрш-АУДИТ>: 010зз, м. КиiЪ, вул. CiM'i Прахових,
будЙнок 27, офiс 5, тел./факс 289-53-80,289-55-64.

тоВ

Партнер iз завдання
Генеральний директор

тов (ААн (сЕЙя-кIрш_Аудит>
о,
\Ф

't:2,э

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬ
27.05.2020

Украiна 0l033, м.КиТв, вул. Сiм'ТПрахових, 27, оф.

5;

Номер в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиюрськоТ дiяльностi М1525
Кол €!РПОУ 24263164
тел,/фако (044) 289-53-80; 289.55-64
email : director@seya.com.ua
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Здорiченко I.I.

