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Нацiональнiй KoMici'i, що здiйснюс дерrкавне регулюванIlя у сферi
ринкiв фiнансових послуг,
УЧаСНИКаМ ТОВАРИСТВА
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (ФIНАНСОВА
компАнIЯ кБIЗНЕС КАПIТАЛ) Qtada_li -ТОВ <ФК кБIЗНЕС КАПIТАЛ>>. або ToBapttcmBo).

З

1.

звIт щодо Аудиту ФlнАнсовоi звlтностt

ДУМКА lЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанit товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВrДДЛЬНIСТЮ (ФIНДНСОВД КОМПДНIЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ), що складаеться

зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р.. звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни
у
власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за pik, що закiнчився зазначенOIо
датоIо та
лримiток ло tpiHaHcoBoi' звiтносr i. включаючи cr ислий викла-f значуlцих об,liкових полir ик.
Fja нашу думку. за винятком можливого впливу питання, по яке йдеться
у параграфi <основа
для думки iз застережеrrням) нашого звi.r.у, фiнансова звiтнiсть. rцо додаеiься, вiдображае
достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансовий cTatl компанii rra 31 грудня 2017
р.. та i-i
фiнансовi результати i грошовi потоки за piK. цо закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Товариством у кЗвiтi про фiнансовi результати) по рядку 2270 кlншi витрати) вiдображено
витрати за факторинговими операцiями в cyMi 1 879 тис. грн. Зазначенi витрати пов'язанi з
операцiйною дiя.пьнiстю, тому ix необхiдно розкривати по рядку 2180 <Iншi олерацiйнi

витрати).
У <Звiтi про рух грошових коштiвп виtрачання ,,u o,,nury зобов'язань iз податкiв та зборiв
у
cYMi 1 б тис. грн. вiдображено в рядку З 105 <Витрачання на оплату праlti>. Зазначенi
""rра"Ь"н"
необхiдно розкриваl,и в рядку 3 l 15 <Витрачання на оплату зобов.язань iз податкiв i зборiв>,

у

Примiтках до фiнансовоi звiтностi не Ы повнiй Mipi розкрита iнформацiя щодо статей
фiнансовоi звiтностi.- Найбiльш важливими вiдхиленнями у розкриттi статей фiнансовоТ

звiтностi с:

- розкриття iнформацii щодо справе;цивоi BapTocTi фiнансових iHcTp}l,teHTiB. ulо вимагаються
МСФЗ ]j uоцiнка справедливоТ варtос.гi,,:
- iнформацii щодо вiдображення операIliй з реалiзацii фiнапсових iнвестицiй у <Звiтi
r|

iHaHcoBi ре lyJlbTa tи,,:

у Примiтках до фiнансовоi звi,гностi
дотримано вимоги МСБО 1, а саме:

про

не повнiй Mipi розкрит,о склад пов'язаних осiб,га не

- п. 51 щодо iдентифiкацi'i коrкного фiнансового звiту i примiтки;
- п.113 щодо системного викладення показникiв r|]iHaHcoBoi звiтностi.

Ми провели аудит вiдповiлно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСД) та Розllорядження
нацiональнот koMicii, цо здiйснtос державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг Лi

|42 ьiд01 .02.2018р. <Про затвердження методичних рекомендацiй ,цодо
до аулиторських
висновкiв, що l]одаються до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс дер}кавне""rо.
регулювання у сферi
ринкiв фiнансоВих l]ослуг" за результатамИ аудиту рiчноТ звiтностi Tq звiтних ланих фiнансоЪих
УСТаНОВ За 20l7P.>. НаШУ вiдповiдапьнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi <Вiдповiдапьнiсть
аудитора за аудит фiнансово'i звiтностi> нашого звiту. Ми с незалежними по вiдношенню
до
yкpaiнa 0l033, м,Киiв, вул, Гайдара,27, оф. 5:
Л!r l525 про включення в Ре€стр суб'скl,iв аудиторськоi дjялбноOтi,
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Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгаптерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) ,[а етичними вимогами, застосовними закOнодавством

украiни до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi. а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми BBarrtaeMo, що отриманi нами аудиторськi докази с ,цостатнiми i прийнятними для
використання i,x як основи для нашоi думки iз застереrкенням.

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ
товариство здiйснюс

в

поточному перiодi звичайну дiяльнiсть. тому операцiй
управлiнського персоналу, якi б trривернули особливу увагу аулиторiв, не виявлеfiо.

la

суджень

IнФормАцlя щодо рIчних звIтних дАних

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнrпа iнформацiя
склада€ться з iнформацii, яка мiститься в Звiтi гrро дiяльнiсть фiнансовоi компанit, але не

мiстить фiнансовоi звiтностi та нашого звiту аулитора щоло неi.
Наruа думка щодо фiнансовоi звiтностi не lIоширюсться на iншу iнформацiю та ми не
робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щоltо цiсi iншоi iнформацiт. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансовоi', звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з iншою iнформацiсю та
при цьому розглянути, чи icHyc суттсва невiдповiднiсть мiлс iншою iнформачiсю iбirur.оuо.
звiтнiстю або пашими знаннями, отримацими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя
вигляда€ такою, що мiстить сутт€ве викривлення. Якщо на ocHoBi проведено'i нами
роботи ми
доходимо висновку! що icHyc сутт€ве викривлення цiсi iншоr' iнформацii, ми зобов.язанi
повiдомити про цей факт. Ми [Ie виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiт1.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдапьн icTb за складання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський

персонirл визначас потрiбною для того, щоб забезпе.lити складання фiнансовоТ звiтностi, що не
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок, шdхрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiда-пьнiсть за оцiнку
здатностi компанii продовжуl]ати свою дiяльнiсr,ь на безперервнiй ocHoBi. розкриваючи] де це
застосовно. питання. що стосуються безперервностi дiяльностi. та використовуючи llриllущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухга,rтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персона[ або планус лiквillувати компаtriю чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВrТНОСТI

НаruимИ цiлями С отриманнЯ обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
} цiлому не
мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. та випуск звirу аудитора,

шо мiсrиtь нашу д)мку. Обгрlнrована влевненiсtь

с високим

piBHеM впевненостi. проlе не
МСА, завжди вияви],ь сутт€ве викривлення, якщо
воно icHyc. Викривлеlrня мох<уть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
с) 1,1гвиvи. якшо окре\4о або в сl к1 rtHoc гi. як обrр1 ltговано очiкусться. вони \4о)l(уть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.
ВиконуючИ аулит вiдrrовiЛно до вимоГ МСА, мИ використову€Мо професiйне сулження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиlу.
KpiM того. ми:
, iдентифiкусмо та оцiнrtlемtl
ризики суттевого викривлення фiнаlлсовоi з"ir"остi внаслiдок
шахрайства чи помилки! розроблясмо й виконусмо аулиторськi процедури у вiдповiдь на цi
гарантуе. що аудит, проведений вiдповiдно до

yкpaiнa 0l0ЗЗ, м.Киis, вул, Гайдара,27, оф, 5l
Свiдоцтво N!l525 про включсння в Ресстр с} б'сhтiв аули,1,0рськоi дiяльносr,i
Код СДРПОУ 24263l64
тел,/факс (044) 289_53.80; 289"55.64
€maiI: dircctor@seya,com, uа

товАриство з оБмЕжЕноЮ вIдповIдллънIстю "дАН кСейЯ-Кiрuл-ауdum> з
ризики! а також отриму€мо аудиторськl докази. що с достатнiми та прийнятними для
використання ii як ослIови для нашоi думки. Ризик невиявлення сутт€вого викривлення
внаслiдок шахрайсlва . вишиv. Hirtt для викривлення внаслiдок помилки! оскiльки
шахрайство може включати змову. пi]lробку. навмиснi проп)ски. неправильнi тверлження
або нех гування заходаvи вн1 lрiшньоl о кон lролк.l:
. отриму€мо розумiпня заходiв внутрiluнього контроЛЮ. що стосуються аудиiу.
для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам. а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього Itонтролю;
, оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлittським персонzrлом;
, доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персонаJIом
припуп{ення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi оtриманих а)диlорських доказiв_ робимо висllовок- чи icHlc clr ггва невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB моrкливiсть компанii продовжити
беlлерервн1 дiяльнiсlь. Якщо ми _1оходи\,tо висновк) шоло iснlвання гакоi cyTrcBoT
невизначеносri- ми повиннi приверн} lи )вагу в сво{м) звiтi аl:иrора до вiдповiдних
розкриттiв iнrРормацiТ у фiнансовiй звir.ностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацii € неналежними. модифiкувати свою думку. Нашi
вислIовки l-рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до лаrи нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi rrодii або умови Mo}ItyTb примусити компанiкl Ilрипинити свою дiялiяiсть на

-l

\
J

безперервнiй ocHoBi.

'

та змiст фiнансовот звiтностi включно з
чи показуе tPiHaHcoBa звiтнiсть операчiТ та подii. що
гlокладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдобралtення.
Ми повiдомлясмо тим. кого надiлено найвищими повновая(еннями, iнформацiю лро
запланований обсяг i час проведення ауди1у та су,гтсвi аудиторськi результати, включаючи
бlль-якi cyTTtBi недолiки заходiв влtутрitltнього коlllролю- виявлеrti наvи лiд час аулиlу.
ми також надаемо тим! кого надiлено найвищими llr,вноваженнями, твердження! що ми
виконalли вiдповiднi етичнi вимоl и щодо незirлежностi. .га повiдомлясмо iM про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обцiунтовано ввu'кагись такими. lцо впливаю,tь на нашч
незалеrltнiсtь_ а tакож_ дс це ]aclocoBнo. шоцо вi:повiдttих зас,lережних захо:iв.
оцiнюемо загальне подання. структур}

розкриттями iнформацii. а також

1,е.

вимог Iнших зАконодАвчих I нормАтивних AKTIB

Роздiл 2. звIт щодо
OcHoBHi данi про Товариство:
- кол

€!РПОУ

40489610;

0l001, м. Киiв. вул. Еспланадна. булинок З4l2, офiс 18;
ФК Лл 801. видаrrе Нацiональною комiсiсю, що
здiйснюс дер}кавне регулювання у сферi ринкiв фiнаltсових послуг 01.09.2016р. вiдповiдно до
Розпорядження KoMicii вiд 01 .09.2016р. м 2 l06, ресстрачiйний номер 'l З 1 0З449.
Концепт,уапьною основою звiтування с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi.
з метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання
фiнансовою установою положень законодавчих га нормаlивних aKTiB- аудиrор повiдомляс про
дослiдження наступних питань. зокрема:
- мiсцезнаходrrtення:

- Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоi
установи

За перiод з 01.06.20l7p, по З1.12.2017р. змiн даних у док}ментах.

1.2.

yKpaiнa 0l0З3. м,Киiв, sул, Гайдара,27, оф.
свiдоцтво л!l525 про включення в Ре€ст
Код

якi

додавались до зfuIви

ТоВ (ФК кБIЗНЕС кАIllТАЛ) не вiдбувалось.
ТоВ кФiнансова компанiя кБIЗНЕС кАП]ТАЛ) надас клiснту (споrкивачу) iнформацiю
вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону УкраТни "l1po фiнансовi послуги ,о держu"rё p..yr.uur"o
ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001р. Л'92664, iнrРормацiя, визначена частиною
при отриманlri лiцензii у

еДРПОУ 24263l64

тел,/факс (044) 289-53-80l 289_55-64
ФпаiI: director@seya,com,ua

5;

суб'сmiв аудиторськоi дiяльноgтi,

товлриство з оБмЕжЕноЮ вIдповIддлБнIстю ''ААН <СейЯ-Кiрш-ауlum> 4
першою cTaTTi 12 зазначеного Закону. розмiщена на власному веб-сайтi та постiйно

Товариствопt забезпе.Iусться iT актуztльнiсть. а саме:
1) вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi фiнансово'i установи та iT економiчний
стан:
2) перелiк керiвникiв фiнансовоi установи Ta'lT вiдокремлсних пiдроздiлiв (якщо вони с);
3) повrrе найменування. iдентиQliкацiйни й код та м iсцезнаходяtення
фiнансовот установи;
4) перелiк послуг. що надаються фiнансовою устаIIовою:
5) цiну/тари<Ри фiнансових послуг:
6) вiдомостi про власникiв iстогноiучастi (утом1 числi осiб.якi здiйснюють кон1роль за
фiнансовою установою);
7) iншу iнформацiю з питань надання фiнансових IIослуг ,га iнформацiк,l. право на
отримання якоi закрiплено в законах Украiни.

товариство до уклалення з k;ticttToM Договору tIpo надання фiнансовоi послуги додатково надас
йому iнформаuiю про:

l) фiнансову послугу, що пропонусться надати клiен,r.у, iз зазначенняv BapTocr i uirT
послуги для клiснта, якщо iнше не передбачено законами з питань регулIовання окремих
ринкiв фiнансових послуг;
2) умови надання додаткових фiнансових послуг та ix BapTicTb;
3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичлIоi особи в результатi отримання
фiнансовоi послуги;
4) правовi нас;riдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок
дострокового припинення наданпя фiнансовоi послуги:
5) механiзм захисту фiнансовою установою прав спол(ивачiв та порядок урегулювання
спiрних питань, що виникають у Процесi надання фiнансовоi послуги;
6) реквiзити органу, який здiйснюе дер}кавне регуJlювання ринкiв фiнансових ll.,слуг
(адреса. номер теле(lону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав
споживачiв:
7) розмiр винагороди фiнансовот установи у разi. коли вона пропонуе фiнансовi послуги!
що надаються iнtпими фiнансовимй установами.

,t

1

.З. При наданнi iнформачi'i

клiснту ТоВ кФiIlансова компанiя (БIЗНЕС КАПIТАJl)
вимог
законодавства про захист прав споживачiв, Вiдповiдна iнформацiя
дотримусться
та
розкрита
розмiщена на сайтi lоварисrва. вiдповiда, вимогам даноI claTTi ta
забезпе,11l ться iT а ктl ал ьн ic гь.

ТоВ

<Фiнансова компанiя (БtЗНЕС КАПIТАЛ) дотримус,l,ься затверджених внутрiшнiх
правил надання вiдповiдних фiнансових послуг. якi вi2lповiдають вимоfам закону та
нормативно-правових aKTiB Нацкомфiнпослуl,, укладас договори з надання
фiнансових
послуг, вiдповiдно до затверджених внутрiшнiх правил та вклIочас у договори про вадання

фiнансових Ilослуг посилання на внутрiшнi правила надання фiнансових rrос.:rуг.
Внутрiшнi правила. не суперечать законодавству з питань регулювання ринкiв фiнансових
послуi,. а також не порушують та не обмеrtсукr]-ь прав сполtивачiв фiнансових гtослуг"
визначених законодавством.

1.5. Керiвники / службовцi ТоВ <Фiпансова компанiя кБIЗНЕС КАПIТАЛ) вiдповiдають
вимогам cTaTTi l0 Заrtону Украiни <про фiнансовi послуги. та державне реl,улювання
ринкiв фiнансових послуг) вiд 12.07.2001р. м2664. Не беруть участь та rTe приймають
рiшення на користь установ або пiдприсмств! в яких вони, Тх близькi роличi або
пiдприсмства, якими вони володiють. мають дiловий iHTepec.

yкpaiнa 0l03], м.Киiв, Dул, Гайдара,27, оф,
свiдоцтво л!]l525 про sключсння

в Ресстр

КодСДРПОУ 24263 ] 64
тел,/факс (044) 289-5З.80i 289-55-64
emaj!: dhector@seya,com,ua
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Рекомендацii щодо облаштування пандусами примiщелIь для вiльного доступу осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення станом на 31 грудня 2017р, в
процесi погодження з власниками споруд, так як Товариство мас орендованi примiщення.
Процес погодлtення з власниками спорул щодо встановлення пандусiв па сьогоднiшнiй
день тривас. Беручи до уваги те, що особи з iнвалiднiстю та мапомобiльнi люди мають
право володiти iнформацiсю та BiltbHo спiлкуватись з представниками фiнансових y(jTaнoB!
товариство здiйснюе обслуговування клiснтiв (сполtивачiв) шляхом електронного
.lист)вання через -]осгуП до еjlектронноГо кабiнеr1. ,lерез вiл:iлення (,НоВа ПоШТа),. якi
розташованi максимально близько та зручно для о']'римання вiдповiдних листiв людям з
обмеrltен

1,.7.

З

и

vи

мо)ltливостями,

Умови доступностi примiщення для осiб з iнвапiднiстю та iнших мапомобiльних

r,руп

населення у Micui, доступному для вiзуапьного сприйняття клiентом (споживачем) поки не
cTBopeHi.

1.8. Станом на 31 грулня 2017 року ТоВ кФiнансова компанiя кБlЗНЕС КАПIТАЛ)

i:роздiлiв не var .
1.9. Керуючись чинним Законодавством та здiйснюючи свою дiяльнiсть вiдповiдно до
встановлених i затверлrкених нормативно-лравових akTiB Тов кФiнансова компанiя
. кБIЗНЕС КАПIТдЛ) дотриму€ться вимог Постанов l\q210 вiд 06.06.2013 року <Про
встановленнЯ граничноТ суми розрахуНкiв готiвкою> та Nч 637 вiл l5.12.2004p. кПро
затвердженнЯ Положеl]нЯ про веденнЯ касовиХ операuiЙ у наuiональнiй валютi в YKpaiHi>.
Товариство ма€ в HaJIBHocTi необхiднi засоби безпеки, а caMle сейфи та вiдповiдну охорону
для забезпечення зберiгання документiв (грошовi кошти не зберiгаються, так як фiнансова
цомпанiя не проводить операцiй з готiвкою).
1.10. Керуючись нормативно-правови ми актами Нацкомфiнпослуг" Товариство доr.римуються
вимог lIоложення про встановлення обмелtень на сумiщення дiяльностi фiнансових
установ з надання певних видiв фiнансових послуг та здiйснюе свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi до виданих лiцензiй на перелiк певних фiнансових операчiй.
1.1l. Товариство дотриму€ться затверджених внутрiшнiх правил надання вiдповiдних
фiнансових послуг, якi вiдповiс,гь ,вимогам cTaTTi 7 Закону Укра'iни кПро фiнансовi
послуги та дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових послуг), статей 10, 15, 1 8. 19 Закону
Украiни <Про захист прав споживачiв)) та Jкладас договори з наrlання фiнансових ttослуг
вiдповiдно до таких правил.
вiлокреvлеtlих

л

1.12. Товариством дотримую'гься вимоги ulодо включення в

договори про надання фiнансових
послуг посилання на внутрiшнi правила надання фiнансових лослуг та надання
фiнансовою компанiею фiнансових послуг на пiдставi договору! який вiдповiдас вимогам
cTaTTi б Закону УкраТни кПро фiнансовi послуги'га державне регулювання ринкiв
фiнансових ПОСЛУl D. сгаrтi l8 Закон1 УкраТни.,Про захисl прав споrкивачiвD. роздiл) Il
Закону Украiни <<Про споживче кредитування, cTaTTi l056 IJKY та положення внутрiшнiх
гlравил надання фiнаtlсових послуг.

1.1l. Товарис,l,во дотримусться вимог щодо заборони заJIучення фiнансових активiв вiд
фiЗИЧних Осiб iз зобов'язаl]ням щодо наступного iх повернення. встановлених пунктом З8
Лiцензiйних умов ЛЪ 9l З.

yKpaiнa 0l033. м,Киiв, вул, Гайдара, 27, оф, 5;
Свiдоцтво Nal525 лро включення в Ресст суб'скгiв аулиторýькоi дiяльпоатi,
Код СДРПОУ 2426З l64
тел,/факс (044) 289.5]-80; 289-55-64
emaii: dif ectol@ý9ya,Oom,ua

товАриство
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1.12. Iнформачiя щодо змiсту статей балансу:

Склад активiв станом на З1.I2.2017р.:
-

В рял.l00l фiнаrrсовоi'звi гносli

вiлобраrttено ttемаlерiальнi акtиви. залишок яких на звiтн1
7 тис. грн., якi представленi лiцензiями. Згiдно з облiковою полiтикою Товариства
амортизацiя на лiцензii не нарахову€ться.
дату склада€

- В ряд.101l фiнансовоi звiтностi вiдображенi ocHoBHi засоби. залишок яких на звiтн1
дату

складас 25 тис. грн. та якi представленi. го.повним чином. офiсною технiкою.

- В ряд.ll40 фiнансово'i звiтностi вiдображена дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з
нарахованих доходiв у розмiрi 563 тис. грн. Розрахунки за нарахованими та не отриманими за
звiтний перiод доходами включають HapaxoBaHi вiдсотки по наданiй позицi на
умовах

фiнансового кредиту юридичним особам.
rPiHaHcoBo'i звiтностi вiдобраlкена iнша пото.lна дебiторська заборгованiсть
у
23
17З
тис. грн. Стаття бсr_irансу включа€ розрахунки iншими лебiторами (в
розмiрi
нацiональнiй вапютi). а саме: заборгованiсть юридичних осiб
отриманоi позики на умовах
кредиту;
заборгованiсть
фiнансового
фiзичних осiб за договором вiдступлення llpaB вимог
перgл фiнансовою компанiею.
- В ряд.1 160 фiнансовоТ звiтностi вiдображено поточнi
фiнансовi iнвестицii в розмiрi б 44l тис.

- В род,1l55

з

з

якi

грн..
представленi iнвестицiйними сертифiкатами. облiк фiнансових iнвестицiй
здiйснюс гься ta справедливокl варгiстк-l.
- В ряд. l 167 фiнансовоi звiтностi вiдображена сума грошових kourTiB на
рахунках в банках в
розмiрj 4тис. грн.
Склад пасивiв станом на З1.12.2017р,:
В ряд.1400 фiнансовоТ звiтност,i вiдобраяtена сума заресстрованого (пайового) капiталу
у
розмiрi б 001 тис. грн. Статутний капiтал сформований вiдповiдно до законодавства ,l а
установrIих документiв та сплачений грошовими Ko-riMn в cyMi 5 21 9 тис.грн.
- В ряд.1420 фiнансовоi звiтностi вiдобр:uкёна сума нерозподiленого прибутку
у розмiрi 13 тис.
-

грн.

.782
- В род. 1425 фiнансовоТ звiтнос.гi вiдобратtено'суму неоплаченого калiталу в
тис.
розмiрi
грн.
- В р"д. l615 вiдображено поточI]у кредиторську заборгованiсть за товари!
роботи, llоолуги в
cyMi 7'l2 tис. грн. до cTaTTi балансу включено розрахунки з кредиторами по зобов'язаннях
фiнансовоi компанii за придбанi фiнансовi iнвестицii.
- В рял.l 690 вiдображена сума iнших поточних зобов'язань в розмiрi 24 262 тис, грн. Стаття
ба-T ансу включа€
розрахунки з iншими кредиторами. а саме: зобов'язання фiнансовоi компанii
по отриманiй позицi; зобов'язання фiнансовоi компанii за нарахованими та не сплаченими
вiдсотками по оr,риманiй позицi: заборгованiсть фiнансовоi компанiТ за договором вiдступлення
прав грошовоi вимоги перед знвпiФ (OVAMO Private Eguity Fund).
Розмiр власного капiталу Товариства MeHrue розмiру статутного капirалу. Враховуючи, що

станом на 31.12.20l7p. перiод дiяльностi ТОВ <ФК кБIЗНЕС КАПIТАЛ) € меншим двох
фiнансових poltiB, то вiдповiдно до вимог п.4 ст. 144 I{ивiльного кодексу Украiни. розмiр
власного капiталу (BapTicTb чистих активiв) с прийнятним.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛУДИТОРСЪКУ ФIРМУ

Ауduпlорська пеlэевiрксt BLtkoHaHa Товсtрuсmвом з обмеэкеttою вidпъвidальнiсtпю ,
кллн
rcЕЙя-крш-Аудиъ, яке зditiсttlос ауОuпlорську diя.льltiспlь ltct пidсmttвi Свidоцпва прrl
вtrcсення dо Рессtпlэу суб'скпiв ауduпlорсько| diyt,lbltclcпli ль 1525, Budcutozo piulerпuttt
yкpaiнa 01033. м,Киiв, вул. Гайдара" 27. оф, 5;
Свiдоцтво N!] 525 лро бключенпя D Ре€стр суб'сюiв аудиторOькоi дiяльносri,
Код СДРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80; 289.55-64
cmalli dtгесtог аsеуs,соm uа

товлриство
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AydltmopcbKot' псr.lапltt Укlэа|нu 2б сiчнst 2001
р, зtt

Nl 9t}, спlрок r)ii: 2б,0}.200t р. 2б.1 1.2()20 р,,
(|BidotlmBa про вк|lючеllня с)о pecclltpy ttydttпlopcbKtrx
r|ip-u tпа aydumipiB, якi мсl'суmь
пpoBodutllu ayOumopcbKi переr;iркч фiнсtнс,овuх ycll1aHo' м 00] 5, сmроко't bir.
zl оs zol ip.
26,1 1 2020р , rлdаноео HatlioHct.,LbHoto Ktl-uicicKl. tt1o зdiitсltlос с)ер,лк,с)вне
сферi
ре?уjllовсtlrня

pttt tKiB r|liHu ttcoBltx пuL.ly?,

у

Юрudttчне пlа факпlttчlrc .tl iсtlе зttахос).лtсенt tя ТоВ кААН *('ЕЙЯ-КIРШ-дУДИТll.
0]0зз, _l,t. KuiB,
Byl, Гайdара, 27, оr|. 5, lllе,,t./факс: 011) 289-53-80, (01]) 289-55-б1.
Парmlrcр iз зсrвdспtltst з ауduпlу QliltcutctlBtli'звiпlнслсmi (|Lп пttlst Ba,,tatmurta Пепрiвна (серmuфiкап
aydumopct СеРiЯ А Ne0()587() Bid J7.01.2()05p-, Bui)atlttй piateltltя_tt дПу Nь]lз
Bic) t7.01,20()5p., оiя
серпuфiксttпу ] 7. 0 ]. 2 0 2 0р.).

Партнер iз завдання

Сlrниця В.П.

Генеральний директор
ТОВ (ААН <СейЯ-Кiрш-ау

Зацерковна Т.М.

flaTa складання аудиторського висновку: 04.04.201 8р.

- l

Украlна 01033, м,Киiв, вул, Г9fiдара,27, оф, 5:
свцоцгдо л! l525 про вкllочення в Ресстр суd'скr
код сдрпоУ 2426j l64

теi,/факс (044) 289-5З-80; 289-55_64
emall: сlrесlоr(rsе\ а соm,ча

iB 6}ли,горськоi.liяльноgt
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