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товлриство з оБмЕжЕною вIдIовцА-}ънIстю <tддн "сЕЙя_кIрш-Аудит>

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рlчноi ФIнАнсовоi звrтностr товАриствА з оБмЕжЕною

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ)
стАном нА 31.12.2018 року

Нацiона,rьнiй KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ) (наdалi -ТОВ <ФК кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, або Товарuсmво).

1. звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звrтностr

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ (ФIНДНСОВД КОМПДНIЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ>, що складаеться
зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018, звiту про сукупний дохiд, звiry про змiни у
власному калiталi. звiry про р)х грошових коштiв за piK. шо закiнчився зазначеною датою та
примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий вик]Iад значущих облiкових полiтик.
На напу д}ъ.{ку, зzl винятком впливу питання, оtrисаного в роздiлi <Основа для дlмки iз
зdстереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
суггевих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ> на З1 грудня
2018 року, i'i фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас вимогам
закону УкраiЪи <Про бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 ЛЪ

996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ В ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Станом на 01.01.2018 у складi фiнансових активiв ТОВ <ФК кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, облiковувалась дебiторська заборгованiсть в cyMi
2З 7Зб тис. грн. PiBeHb кредитного ризику для неi не визначався та резерв пiд очiкуванi кредитнi
збитки не створювався. На луш ку аулиторiв. за,rишилась суттсва невизначенiсть щодо BapTocTi
вищевказаноi дебiторськоi заборгованостi, що може мати сl''ттевий вплив на покtвники
фiнансовiй звiтностi на початок звiтного лерiолу.
Станом на 31.12.2018 у Звiтi про фiнансовий стан до iпших довгострокових зобов'язань
(р.1515) помилково вiднесенi зобов'язання за позикою, строк до погztшення якоi не перевип{уе
12 мiсяцiв, в cyMi 33 130 тис. грн. Вищевказанi зобов'язання повиннi вiдображатись у складi
iнших поточних зобов'язань (р.1665).
Станом на З1.12.2018 в актив.ж ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАПIТАЛ) HMBHi фiнансовi iнвестицii у
виглядi iнвестичiйних сертифiкатiв в cyMi б 44l тис. грн.. щодо справедливоТ BapTocTi яких
icHyc сугтсва невизначенiсть. враIхов}.ючи що iх справедлива BapTicTb не перегJuIда€ться.
У Примiтках до фiнансовоi звiтностi не повнiй Mipi розкрита iнформацiя про рух грошових
коштiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та Розпорядження
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Ns257 вiд 26.02.20|9 <Про затвердженвя методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка
стосусться аудиту за 2018 piK субсктiв господарювання, нагJIяд за якими здiйснюе
Нацкомфiнпослуг>. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту. Ми е неза,rФкними по вiдношенню до
Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга,rтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики дтя бlхталтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогаI,1и, застосовними законодавством

Уtраiна 0l0З3, м,КиiЪ, вул. ciм'i Прахових,27, оф, 5;
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Украiни до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi ОбОВ'ЯЗКИ З еТИКИ

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дтя
використання ix як основи для нашоi дlмки iз застереженням.

КЛЮЧОВIПИТАННЯ
товариство здiйснюс в поточному перiодi звичайну дiяльнiсть, тому операцiй та суджень

управлiнського персонаJIу, якi б привернули особливу увагу аулиторiв. не виявлено.

IНФОРМАЦIЯ ЩОДО РIЧНИХ ЗВIТНИХ ДАНИХ
УправлiнськиЙ персонаJl несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
скJIадаеться з iнформачii, яка мiститься в Звiтi про дiяльнiсть фiнансовоi компанii, але не

мiстить фiнансовоТ звiтностi та нашого звiту аулитора шодо неТ.

Наша д)мка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформачii. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою iнформацiею та

при цьому розглянути, чи icHye с),"гтева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою
Ьвiтнiстю або нашими знrшнями, отриманими пiд час аулиry, або чи ця iнша iнформапiя

виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi на.ми роботи ми

доходимо висновку, що icHyc сутгеве викривлення цiеi iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальн icTb за складання iлостовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонtrл визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не

мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнкУ

здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це

застосовно, питання, що стос},ються безперервностi дiяльностi. та використов},юtм припущення

про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга,ттерського облiку, KpiM випадкiв, якшtо

управлiнський персонаJI або планус лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае

iнших реальних аJIьтернатив цьому,

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВrТНОСТr
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть У uiломУ не

мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитора,

що мiстить нашу д}мку. Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не

гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо

воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вв каються

суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, воЕи мокуть впливати на

економiчнi рiшення користувачiв. цо приймаються на ocHoBi uicT фiнансовот звiтностi.
ВиконlточИ аудит вiдповiДt{о до вимоГ МСА, мИ використовуеМо професiЙне судження та

професiйний скептицизм протягом усього зzвдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики с}rггевого викривлення фнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процед}ри у Ыдповiдь на цi

ризики,атакожотриМУеМоаУДиторськlДокази'щоеДостаТнlМиТаприиняТниМиДJUI
викориётання ix як основи для нашоi д}мки. Ризик невиявлення суттевого викривлення

УФаlна 01033, м.Киiв, вул, ciм'i Прахових,27, оф, 5;

Номер в Peecтpi аудиторiв та оуб'скгiв аудиторськоi дiяльяостi N!l525
код еДРпоУ 24263l64
тел,/факс (044) 2 89-5З.80; 289-5 5-64
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внаслiдок шахрайства с вищим. нiж для викривлення внаслiдок помилки. оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або нехтуван н я заходам и внуцli ш н ього контролю:
. отримусмо роз}мiння заходiв вн}"rрiшнього коЕтролю, що стос).ються аудиту, дJIя

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдапи обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв. робимо висновок. чи icHyc суттева невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний срtнiв можливiсть компанii продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттсвоi
невизначеностi- ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацii е неналежними, модифiкрати свою дупtку. Напli
висновки грунт),ються на аудиторських докtвах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбуrнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюемо зzгальне подання, стр}ктуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформачii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми узгоджуемо з управлiнським персоналом запланований обсяг i час проведення аудиту та
повiдомляемо управлiнському гrерсоналу iнформацiю про сl,гтевi аудиторськi результати,
включаючи буль-якi clTTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю. виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надасмо управлiнському персоналу твердження, що ми виконzlли вiдповiднi етичнi
вимоги щодо неза,тежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть. а також, де це
застосовно. шодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
,Щаний Звiт пiдготовлений на ocHoBi п. 4.3.1 розпорядження Нацкомфiнпосrryг Ns 257 вiд
26.02.2019р. <Про затверджеЕня методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка стосуеться
аудиту за 2018 piK суб'ектiв господарювання, нагляд за якими здiйснюе Нацкомфiнпосrrут> за

результатом розгляду наступних питtlнь:

1.Форл,tування (змiнu) спаmуmноео (сtспаdеноzо/пайовоео) капimалу суб'скrпа еоспоdарювання

Станом на 01.01.2018 неоплачений капiта:l ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАПIТАЛ) скJIадав 782 тис, грн.
В 2018 роцi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ОВАМА КЕПIТАЛ), яке дiс вiд свого iMeHi але в iHTepecax та за
рахунок ЗНВПIФ (ОVАМО EKOLOGI FI-]ND> (уlасник ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАПIТАЛ)),
здiйснило внесок до Статутного капiта"ту в розмiрi 782 тис. грн.
Таким чином, зареестрований Стаryтний капiтал ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАПIТАЛ> станом на
З1.12.2018 сформований у вiдповiдностi до законодавства Украiни, повнiстю сплачений
грошовими коштаJ\4и та скJIадае б 001 000 (шiсть мiльйонiв одна тисяча) гривень 00 копiйок.

2, Обов'язковuх крumерi!В i HopMamuBiB dосmапносmi капimалу mа плаmоспроп,!олrносmi,
лiквidносmi. прuбуmковосmi. якосmi aKmuBiB па рuзuковосmi операцiй, dоdерlюання iHu,tux

показнuкiв i вuл,tоz, tцо обмеэtуюmь рuзuкu за операцiямu з фiнансовtлuu акmuвафlu

yкpaiнa 01033, м,Киlв, Еул. ciм'i Прмових, 27, оф, 5;

Номер в Peccтpi аудиторiв та суб'скriв аудшгорськоi дiяльшо9тi N91525
Код еДРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
emaili director@s€ya,oom,ua
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Вiдповiдно до Постанови кМУ м 91З вiд 07.12.201б <Про затвердження лiцензiйних умовпровадження господарськоi дiяльностi з яадання фiнансових послц (KpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних_ паперiв> та Розпоряджйня Державноi koMicii' з реryлювання
ринкiв фiнансових М41 вiд 2J.08.2003 <Про затвердження Положення про ,.Щержавний реестрфiнансових установ>) для Товариствч 

"a.uпо"й"ч вимога щодо мiнiмального розмiрустатутного та власного капiталу. а cri'e: статутний та власний капiтал Товариства мае
:]а]{_оlити cply у розмiрi н:_менше 5 000 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на
З 1.12,2018 року становить б 081 тис. грн.

3, Формування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdекваmносmi сформованuх резервiв вidповidно
dо законоdавсmва

Товариством cTBopeHi резерви кредитних збиткiв у вiдповiдцостi до вимог мсФз 9 <Фiнансовi
lнструменти>.

1 Сmрукmурu iнвесmuцiйноzо порmфелю iз зазначенням реквiзurпiв ел.timенmа (назва, Kod за
€Д Р П ОУ), сум u, озна к ч фi кm uвносtпi, mощо

.що складу iнвестицiйного портфелю Товариства входять
((оVАМО Pгivate.Equity Fund> Iдентифiкацiйний, €ДРIСI
складае б 441' тис. грн., ознаки фiктивностi вiдсутнi,

iнвестицiйнi сертифiкати ЗНВПIФ
2ЗЗlЗ94. Загаrrьна срла iнвестицiй

5, Наявносmi заборонu залучення фiнансовuх акrпuвiв Bid фiзuчнuх осiб iз зобов'язанняu tцоdо
насmупно?о ix повернення

Постановою кму лъ9lЗ - вид дiяльностi <залулення фiнансових активiв iз зобов'язанням щодонаступного ix повернення>> - вiднесено до тих видiв дiяльностi якi не можуть буrи предметом
дiяльностi однiеi фiнансовоi компанii. Виключенням з цього правила е випадки коли залучення
фiнатсових активiв здiйснюеться кредитною установою. Пlъктом 38 Постанови кМУ N991з -визначено пряму заборону небанкiвським фiнансовим ycTa'oBtl' (KpiM кредитних спiлок)
здiйснювати дiяльнiсть по зал}тетrЕю фiнансъвих активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням
щодо наступного ix повернення.
ТОВаРИСТВО Не За!ТrIа€ фiНансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобовъзанням щодо Еаст}пного
ix повернення, а здiйснюе свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно до оrр"**"*iiцензiй.

б, ,Щопусmuллосmi суlttiщення окремuх zocпodapcbKl,tx операцiй, на проваdлсення якuх суб'скm
оmрuмавлiцензiю
Керуточись нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг, ТоВ (Фк nБIзнЕс кАпIтАл>
дотрим}тоться вимог Положення про встановлення обмежень на срлiщення дiяльностi
фiнансових устаiIов з надання певних видiв фiнансових послуг та здiйснюе свою дiяльнiсть увiдповiдностi до виданих лiцензiй на перелiк пЪвних фiнансових операцiй, а саме:
- нАДАння ПоСЛУГ З ФIнАнСоВоГо ЛIЗИНГУ, початок дii з oi.oo.zolz, безсrроково
- ндДднtш ПоСЛУГ З ФдкТоРинГУ, початок дii з 0i.06.2017, безстро*ово
- ндддння гДрднтIЙ тД поручитЕлЬСТВ, початок дii з 01 .06.20 i z, безстроково- нАдАння коштIв у позику, в тому числI I нА умовАх оjнднсовогокрвдиту, початок дii з 1з.06.2017 , безстроково;

7, НаOання фiнансовuх послу? на пidсmавi dozoBopy у вidповidносmi dо законоdавсmва ]па
BHyпpiutHix пpaBl1,,t наdання фiнансовuх послуz qlб'екmол,t zоспоdарювання
ТоВ (ФК кБIЗНЕС кАпIтАл> дотриму€ться затверджених внlтрiшнiх прrвил надання
вiдповiдних фiнансових послlт, якi вiдповiдаоть вимогtlм aunony au Ёорrатив"о-право"их aKTiB
Нацкомфiнпослуг, }кладае договори з надашIя фiнансових послуг вiдповiд"о до iuru"рд*"""*
внlтрiшнiх правил. Внутрiшнi правила, ne 

"yn"p"*aru 
законодавству з питань реryJIювання

yKpaiнa 0l0З3. м,Киiв. вул, ciм'i ПрахоDих. 27. оф, 5:
Ноvср s Ре.gtрiаудиюрiв тs суб'(кгiв ауд}rгорськ;i дiяльноqтi N9l52 5
код сдРпоУ и2бJ l 64
тел./факс (044) 289.53_80; 289-55-64
gmail: direclor@seya.com,ua
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ринкiв фiнансових послуг, а також не порушуоть та не обмеж}тоть прав споживачiв фiнансовихпослуг, визначених законодавством.

8. Розмitцення iнформацii на власному ве6-сайtпi (веб-сmорiнцi) па забфпечення |i
акmуальносmi
ТоВ (Фк (БIЗнЕС кАПIТАЛ> надае клiенту (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12
закону Украiни <про фiнансовi пос,туги та державItе регулювання ринкiв фiнансових посlýт),
iнформацiя, визначена частиною першою статгi 12 зазначеного Закону, розмiщена на власцому
веб-сайтi www.business-capital.uafin,net та постiйно Товариством забезпечуеться ii' aKTya,TbHicTb.
9. Прuйняmmя piuleHb у разi конфлiкmуiнmересiв
Керiвники / службовцi ТоВ (ФК <БIзнЕС кАпIтАл> вiдповiдають вимогtlм cTaTTi 10 закопу
<Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг>. Не беруть участьта не приймають рiшепня на користь установ або пiдприемств, в яких вони, ix близькi родичiабо пiдприемства, якими вони володiють, мають дiловиЙ iHTepec.

]0, Вidповidносmi прult,titцень, у якtм зdluснюсmься суб'екmол,t zоспоdарювання обслуzовування
клiенmiв (споэtсttвачiв), dосmупносmi dля осiб з iнвалidнiсtпю mа iнtлuх л,tаltомобiльнuх zруп
,населення вidповidно dо dерэtсавнuх буdiвельнuх нор.п4, правlлl i сmанdарmiв, ulо dокуменmапьно'пidпверDасуеmься 

фахiвцем 3 пumань пехнiчноео обсmеэюення буdiвiль mа споруd, якuй лlас
кв апi ф iK ацiйнuй с е рmuф iкаm
рекомендацii щодо облаштування пандус.lми примiщень для вiльного досryпу осiб з
iнва,тiднiстю та iнших маломобiльних .р1o' na""n""n" стаЕом на 31 грудня 20i8 року в процесi
погодження з власникzlми споруд, так як Товариство мае орендованi примiщення. Процес
погодження з власниками споруд щодо встановлення пандусiв ,u 

""о.одiirппriй день тривае.
Беруlи до }ъаги те, що особи з iпвалiдпiстю та ма:rомобiльнi люди мають право володiти
iнформацiею та вiльно спiлкуватись з предстalвниками фiнансови* y"a*ou, .I 

овариство
здiйснюе обслуговрання клiснтiв (споживачiв) шJU{хом електронного листування через дост}п
до електроЕного кабiнеry, через вiддiлення (нова пошта)), якi розташованi максима,тьпо близько
та зруfiо для отримання вiдповiдних листiв людям з обмеженими можливостями.
Умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших мапомобiльних груп
населення у мiсцi, доступному для вiзуального слрийняття клiентом (споживачем) покIt не
cTBopeHi.

]]. Внесення суб'екmол,t zоспоdарювання iнформацii про Bci cBoi вidокремленi пidрозdiлч dо
€duноzо dерэюавноzо ре€спру юрuduчнuх осiб, фiзччнuх осiб - пidпрuеuцiв mа zромаdськuх
формувань mа do !ерясавно2о рессmру фiнансовuх усmанов вidповidнь dо вttлlоz, усmановленl1х
законоdавсmвол,t
Станом на З1 грулня 2018 року ТоВ (ФК кБIЗНЕС кАПIТАЛ) вiдокремлених пiдроздiлiв не
мае.

1 2. BHympiulHbo?o конmролю mа BHyпpituHbozo ауduпу
ТОВаРИСТВО ЗДiЙСЦЮе ВНlТРiшнiй контроль та внутрiшнiй аудит вiдповiлно до вимог чиЕЕого
законодавства украiЪи. в Товариствi затверджеЕо Положення про службу внутрiшного аудиry.

]3. облiковоi' mа реесmруючо| сuслпемu (проzраллне забезпечення mа
облаilнання), якi переdбачаюrпь веdення облiку операцiй з наdання
спо)юuвача.|l mа поdання звimносmi do Нацкомфiнпослуz

спецiмьне mехнiчне

фiнансовuх послуz

у Товариства нмвна та вiдповiдае вимогам законодавства облiкъва та рееструюча системи
(програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачЬть ЪЪдення облiку
операцiй з надання фiнансових посJц/г споживачаN{ та подання звiтноЪтi до Нацко16iнпослуг.
Украrяа 0103З, м,Ки'iв, вул, ciм'i Праховt{х,27, оф, 5;
Ном9р s Рс€сФi 8удmорi9 та суб'екгiв аудrrороькоi дiяльносгi Л! l 52'
Код еДРПОУ 2426З l 64
тел,/факс (044) 289-53-80; 289.55_64
email: director@s€ya,c-om,ua
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l 4. Гоmiвковuх розрахункiв
Готiвковi розрахунки Товариством не здiйснюються.

15. Зберizання zроtловuх kou,tmiB i dоtglменmiв па наявносmi необхilнuх засобiв безпекч (зокрема
сейфu dля зберizання 2ролаовuх коlutпiв, охоронну сuzналiзацiю mа/або вidповidну охорону)
керlrочись чинним Законодавством та здiйснюючи свою дiяльнiсть вiдповiдно до встzlновлених
i затверджених нормативно-правових aKTiB ТоВ (ФК (БIЗнЕС КАПIТАЛ> лотримуеться вимог
ПостановИ ПравлiннЯ НБУ <ПрО затвердженнЯ ПоложеннЯ про ведення касових операцiй у
нацiональнiй валютi в YKpaiHi> вiд 29.1,2.2017 J\b 148. Товариство мае в наявностi необхiднi
засоби безпеки, а саN{е сейфи та вiдповiдну охорону для забезпечення зберiгання документiв
(грошовi кошти не зберiгаються, так як Товариство не проводить операцiй з готiвкою).

16. Розкрumtпя iнформацii лцоdо поряdку формування сmаmупното капimапу (dжерела
похоdэюення кош,miв)
Стат}тний капiтал Товариства сформований вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.

17. Розкрummя dэtсерел похоdэюення склаdовuх часпuн власноzо капimапу (капimалу dооцiнках,
_BHecKu do dоdапковоео капimалу)
У складi власного капiталу вiдсутнi KarriTM в дооцiнках та додатковий калiтал.

18. Розкрummя iнформацii 3 урахування|rl вuллоzu Мiэtснароdнuх сtпанdарmiв фiнансовоi'
звimносmi BidHocHo лцеmоdiв оцiнкu справеdлuвоi' варmосmi акmuвiв фiнансовtlх компанiй
Товариство виконуе вимоги Мiжнародних стаЕдартiв фiнансовоi звiтностi щодо розкриття
iнформацii вiдносно методiв оцiнки справедливоi BapTocTi активiв фiнансових компанii.
Товариство здiйснюе оцiнку справедливоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB за ринковим та
дохiдним методаI\4и.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАЛьнIстЮ <ААн (сЕЙЯ-кIрш-АудИТ яке включене до Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за Еомером реестрацii 1525.
Код С!РПОУ 2426З|64.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи конц)олю якостi ЛЬ 0570, видане АПУ вiдrrовiдно до
рiшення N9 319/4 вiд24.12.2015 (чинне до З1.12.2020).
Аулит фiнансовоi звiтностi здiйснювався комацдою iз завдання в кiлькостi троьх осiб на чолi з
rтартнероМ iз завданнЯ ЗдорiченкО IванноЮ Iванiвною, який включений до Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за номером ресстрацii 100856.
ТоВ (ААн (СЕЙя-КРш-АУ.ЩИТ> заресстроваJ{е 2g.Oз.lggб Московською районною
державною адмiнiстрацiсю м. Кисва.
Мiсцезнаходжецня ТоВ <ААН кСЕЙЯ-кIРШ-АУДИТ): 01033, м. КиiЪ, вул. CiM'i Прахових,
будинок 27, офiс 5, тел,/факс 289-53-80, 289-55-64.

Партнер iз завдання
Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя_кIрш-АуДит)

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВ
19.04.2019

yкpeiнa 010ЗЗ, м.КиIв, вул, ciм'i Прахових, 27, оф. 5;
Ном€р в Pe€cтpi аудиторiв та суб'екгiв аудfгорськоi дiяльностi Ml52ý
Код еДРПОУ 2426] 164
тел,/факс (044) 289-53-80; 289.55.64
9mail; dirgglor@ýeya,Oom.ua

Здорiченко I.I.


