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Нацiона-ilЬна комiсiЯ, що здiЙсIIюе державне регулЮвання у
послуг
ринкiв фiнансових

ТоВАРИСТВоЗоБМЕЖЕНоtОВIДlIоВIДдЛЬНlС.1.I()

(БIЗt{ЕС ПоЗИКА))

дудиторський висновок (звIт нЕздлЕжного дудиторд)
lIоJlа€],гься

IttO
лостовiрностi та повI{оти фiнансовоТ звi,гностi.
щодо IliдтlJердження
,говдриСтвоМ
З оБМtlжЕIIою BIдtI Iоt}IддJIьI IIс1,Iо

(БlЗIlЕС IIоЗИКА)
за 20l9 piK

Звiт щодо аудиту фirIансовоТ звiтllостi
f]y.llKa

з оБмЕжЕFlою
l
зtil l ttu\, t l товАристRА
iчrrот фlнансовоl
фiнансовоТ звiтностi
рlчFIоl
,гоtзариство). ttlo, вклIочас Ба_цанс (звiт
_
кБIзнЕс позиi{д)> (далi
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Звiт про фiнансовi резуль'ати (Звi,г про
IIr Ъ"'r",.Нi]"?.iuЫ.rurlом на з1.12.20lЧ року,
I Iл,rплi,t,rll 'lrl
- ,--_-,..-.}', ...-,,:.,--,,
Katti,t,zut, IIримi,r,ки;ttr
B.llacttl,tй
;i,'..j.f,;;.-i^l, Ъ-ii IIро рух гроlLIових Ko,,r,riu, Звi,r rtpo
аулиторського висновl(у та
iHaHcoBoi звiтностi .u Z'Oiq piK, якi додаIоться ло цього
зат]]ердженi керiвниIlтвом Товарис,гва,
вiдобрах(а€ лост,овlрно, в yclx
На нашУ думку, рiчна фiнансова звiтнiсть, що додасТься,
зl грулня 2019 року, йог,о c|liHarrcoBi
суттевих аспектах бi;";;";rй стан товарис,гва на
коштiв за звiтний перiод, tr{o закiнчився зазначенок) лато}о,
резуль,гати та рух гроuIових
звiтностi (мсФз),
до Йiжнародних стандартiв фiнансовоi
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Мiсцезнаходження юридичноi особи
I
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОК)
ВIl{ГlОВIДАЛЬНIСТ'Ю (БlЗ[ IEC ПОЗИКА)
(ТОВ кБIЗНЕС ПОЗИКА))
41

084239

0113З" м. ItиТв. БУЛI)ВАР JII,,CI
бу:tиtlоr< 2(l, офiс 624.

укрАiIJки.

Кiлькiсть засновникiв (учасникiв) осiб
{aHi про розмiр статутного капiталу
(статутного або складеного капiтаrrу)

Види дiяльностi

П.I.Б. {иректора
П.I.Б. Головного бухгалтера

З (три): 1 юридичната2
фiзичнi

Розмiр (грн.): 89 977 505 (вiсiмдесят
дев'ять
мiльйонiв дев'ятсот сiмдесят ciM ,"ся"
п'ятсот
п'ять) грн. 62 коп
Код КВЕ! 64.19Iншi види грошового
посередництва;
КОл КВЕ! 64.92Iншi види кредитування
(основний)
Черенкова I-Iаталiя Васи:liвна

Тищенко JItодмила IBaHiBHa

!ата та номер запису в Сдиному

державному peecTpi про проведення
Державноi ресстр,ацiТ юридичнот особи _
у
разl, коли державна реестрацiя юридичноi
особи була проведена пiсля набрання
чинностi Законом Украiни ''Про
державну
Ре99ТРаUiЮ юридичних осiб,u
бi.rЪr"*
осiб-пiдприсмцiв''
Iнформацiя про здiйснення зв'язку
з
юридичною особою

Товариство

!ата запису:

l 7.01

Номер запису:

.2О17

l 070 l02

0000 066830

Телефон: +3809632 l 8З09

затверджену облiкову по;lir.ику вil{повiлttо
До Закоltу вiд l 6.07.1999 N, 996в Украiгri>.
об'iкова пo-tiTi,Ika Товариства перецбачас принципи
та ме.годи органiзаrrii i ве/Iення
бухга,rтерського облiку на Товарисьвi,
поряооп .йuоання звiтностi ia iншti
оргаtriзацiйнi
аспекти здiйснення господарськоi
дiяльностi. осноlзгti поло}ке}{ня облiкоtзоI llо;ti.гики
ТоваристВа вi:повiдаютЬ йirп,ruрод"r,"
стандартам cPiHaHcoBor' звiтностi та
l(itо.tим
нормативно-правовим актам
щодо здiйснення .oanooup.okoi дiяльностi.
NIaC

XIV кПро бl,хггtтерський облiк i
фiнаrrсову звi.гнiсть

Основа для вItс.IовлеtIня думки
Ми провели а\Jит вiдповiдно ло Мiжнародних
стандарт,iв контролю якостi, ау/Iиту, огJIяду.
lнIпого надання впевненостi та супутнiх
послуг Видання zoiB zol7 poKiB, прийлlя.гих
у
-:О Рiшення АудиторЬькоТ пfu]ати Vкраirrи
N93б1 вiд 08.0б.2018
:::::'t".Ti сТаНДартiв аУлитУ
в якос,гi
року
нацlонаЛЬних
з ВикорИСilflt'цqр1 принLIипу вибiрковоi перевiрки,
IIatIly
вiдповiдальнiсть згiдно з цими .ru.rоuрrurи
викладеIrо в роздiлi квiдповiдаrьгtiсr.ь
ау.ци.гора)
за аудит фiнансовоi звiтностi нашого
звiту.
Ми С неЗаЛе)I\нII\{и пО вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики проtРесiйrrих
бухгалтерiв PaJrl з Мiжнародних стандартiв
етики д:lя бухга;rтерiв (Колекс рмсЕБ).
з метою отри\Iання достатнiх та прийнятних
аудиторських д(оказiв tцоло
фirlансовоi,звi,гllос.ri
товариства бr.lа перевiрена
фiнансова;rоьрr"цlя
за
звiтний
перiо.Lt
та iitllti данi якi
"u.ryn"u
мають безпосереднс вiдношення
до такот iнформацiт:'

-

-

CTaTyTHi та реестрацiйнi документи;

Рiчна фiнансова звiтнiсть;

-

Положення про облiковi полiтики та його застосування;
Сrруктура бухгалтерськоТ слутtби та документообiг;
Регiстри бухгалтерського облiку;
!оговори. банкiвськi та iншi первиннi документи;
IНШiДОКУМеНТИякiхарактеризуютьфiнансово-господарськудiяльгriсть.

В ПРОЦеСi ПРОВеДеННЯ аУДиТу був виконаний необхiдний комплекс процедур вiдповiдно
до
Мiжнаролних стандартiв аулиту, а саме:

в проuесi в}tконання завдання нами був виконаний необхiдrrий koMllJlekc процедур
вiдповiдно ло \4iжнародних стандартiв аудиту, а саме:
переддоговiрний комплекс процедур та прийнят-гя завда}{ня до виконання:
планування ауди^tу:'
оцiнка внr,трiшнього контролю;
iденТифiкацiЯ та оцiнка аудиторських ризикiв та
рiвня су.гтсвостi;
визначення аудиторськоТ вибiрки, виконання TecTilз кон,гроJlю ,га викоIlанIIя
процед}р по cyTi;
- виконання аналiтичних процедур;
- ана-гriз робочоi документацii;
- контро-lь якостi виконання завдання;
- складання ачдиторського висновку.

-

-

МiжнароДнi стандаРти аудитУ вимагаIотЬ, щоб пJIанування та викоI.tання завлаI{ня з надаt]IJя
впевненостi цо:о фiнансовоi звiтностi було спрямоваIiе на одержання llocTar.Hix JIоказiв
t]tодо вiдсч,гносr,i в звiтах суттевих помилок. Пiд час викоt{ання зав/]ання зроблено
дослiдження ш-lяхом вибiркового тестування доказiв на обrруrIтування сум та iнформачiТ,
розкритих в фiнансовiй звiтностi Товариства.
На нашу Ду\tк\ - проведена аудиторська перевiрка забезпечус
розумну осIIову дJIя скJIадаIlня
аудиторського висновку про надання впевrlеностi ll{одо рiчrrот фirrансовот звi гttос гi
Товариства.

Аудиторська перевiрка проведена з врахуванням вимог Законiв УкраТни KI Ipo
бухгалтерСькlrit облiк та фiнансовУ звiтнiстЬ в YKpaTHi>>, кПрО аудиторську ltiя.пьгriстi>.
Аулиторська перевiрка проводилась згiдно нормативiв аудиту дiючих в YKpai'Hi. вимог
Закону YKpaiHIl K[Ipo фiнансовi посJ]уги та держав}{е регулюваrIня ринкiв (liнаltсових
послуг) вiд 1].07.2001 року J\ъ2664-Ill, Розпорядження /{ep>rcaBHoi KoMiciT з регуJIIоваIIIIя
ринкiв фiнансових послуг Украiни кПро затвердження Полоrкення про /]ерлсавний pecc1p
фiНаНСОВИХ \СТаНОВ> вiд 28 серпня 200З року N41 та Лiцензiйних умов проваджеtIIlя

господарськоi:iяrьностi з надання фiнансових послуг (kpiM професiйнот дiяльностi на
ринк),
цiнниХ паперiв) затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 7 грулня 20iб р.

N'r

9lз.

З урахуваНняrt рiвнЯ cyTTeBocTi та iнших властивих аудиту обмеrкень icHyc йпловiрнiсr,ь того.
що будь якi icToTHi помилки можуть залишитись не знайдеtlими.

На пiдставi навеJеного аудитори вважаюiь за можливе надати думку IIlодо фiнаllссlвоi'
звiтностi ToBapllcTBa станоМ на KiHellb дня 31,12.20l9 ptlKY за резульТата]\{И оtlераIliй за 20l9
piK.

Вidповidальнiсmь управлiнсько2о персоналу

УправлiнСький персОнал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне полання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МсФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначае потрiбноtо для складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

о

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оuiнку
ЗДатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
ПРипУЩення про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiв, якщо управлiнськиЙ персонал або планус лiквiлувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реаJIьних аJIьтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вidпо
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наlпою вiдповiдаrlьнiстю

с

висловлення думки щодо uiсi фiнансовот звiтностi на ocHoBi
резУльтатiв проведеного нап{и аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв
аУДиТУ. IJi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
плtlнуванrш Й виконання аудиту для отримання достатньоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить сугг€вих викривлень.
АУлит перелбачас виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
с}м та ix розкриттiв у фiнансовiй звiтностi, Вибiр процедур заJIежить вiл сулження аудитора,
включilючи оuiнку ризикiв суггевих викривлень звiтностi внаслiдок шахрайства або IIомилки,
Виконуючи ouiHky цих ризикiв, аудитор розглядас заходи внутрiшнього контролю, що
стос}.ються скJIаданшI та достовiрного подання суб'ектом господарювання фiнансовоТ звiтностi
з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловленIш думки щодо ефективностi внугрiшнього контролю суб'скта господарювання,
Аулит вкJIючас т€кож очiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персон€lлом, та загального подання фiнансовоi
звiтностi.
Itлючовi

п
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Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiол. Ili питання
розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в uiлому та враховува!,Iись
при формуваннi дуI!ки щодо неi, при цьому ми не висловлюсмо оiремоi думки щодо цих
питань, згiдно Мсд 701 <повiдомлення iнформачii з ключових питань аудиту в звiтi
незалежного аудитора).

Ми визначили, що немае ключових питань аудиту, iнформаuiю щодо яких слiд надати

в

нашому звiтi.

Звiт вiдповhно з iншими законодавчими та нормативними вимогами
Ф ормув ан ня
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Станом на 01.01.2019 статутний капiтал Товариства становив l0000 000 (десять
мiльйонiв) грн. 00 коп. та розподiлявся мiж засновниками наступним чином:
Засновники/учасники
Товариства

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КРИСМАР IHBECTMEHTC

лIмIтЕд"

РАЗоМ:

Мiсцезнаходження
засновника

григорIу ксЕноlIолу,
17, лIмАсол 3106, кtпр

Частка
(%)

l00.00

100,00

Сума (грн.)

10 000 000.00

l0 000 000,00
4

l,

Протягом звiтного перiоду Статутний калiтал Товариства було збiльшено до 89 977 505
(вiсiмдесят дев'ять мiльйонiв дев'ятсот сiмдесят ciM тисяч п'ятсот п'ять) грн. 62 коп.. а також
прийнятi до складу учасникiв Говариства Громаляни УкраТни - КIСЕЛЬОВД НДТ'ДJIIЯ
СЕРГIiВНА та ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ в результатi чого на звiтну лату
Статутний капiта-ll мае наступний розподiл:
Засновники/уrасники
Товариства

мiсцезнаходження
засновника

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(КРИСМАР IHBECTMEHTC

ГРИГОРIУ КСЕНОПОЛУ"
l7, лIмАсол 3106. кIпр

ЛIМIТЕД))
Громанянка Украни -

Частка
(%)

80,02

Сума (грн.)

72 000 000.00

8З005,.Щонецька обл,,

КIСЕЛЬОВА HATAJUI
СЕРГIТВНА

MicTo

!онечьк.

Ленiнський район.

ВУЛИЦЯ ПУХОВА,
булинок 39, квартира 26
0l l0З, м.Киiв,
Печерський район,

Громадянин УкраЪи -

ПАВЛОВ РУСJIАН
олЕксАндровиt{

вулиця

9.99

8 988 752.81

9,99

8 988 752.8l

100,00

89 977 505.62

ДРАГОМИРОВА,

будинок 20А, квартира l5

РАЗоМ:

Здiйнення BHecKiB засновниками/учасниками Товариства до його Статутного капiталу у cyMi
80988752 (вiсЬцесяг мЬйонЬ дев'ягсот вiсiмдесrг BiciM тисяtI ciMcoT п'ятдесят двi) грн, 81 коп.
пiдтверджено вiлlовi:шд,rи батшсiвсьrсдrци виписками.
Станом на 31.1].]019 неоплачений капiтал'I'овариства становить * 8 989тис.I,рtt.
власнuй kaпitttctl

Власний капiтап Товариства становить 65 465 (шiстлесят п'ять Mi.ltbйoHiB чотириста

шiстдесят п'ять) TIlc. грн. в т. ч. статутний капiтал - 89 978 тис. грtl., неоплачений капiтал
- (8 989) тис.грн.. непокритий збиток - (l5 524) тис. грн. iвiдгrовiдас вимогам IlyHKTy l
розлiлiв VII та XI По:rоження про дерrкавний ресстр фiгIансових установ, Iло затверджеLIо
Розпорядrкення\t Нацiональноi KoMicii, шдо здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових пос-l},г вiд 28.08.2003 року J\b 4l.
Чuсmi акmuвч ToBctpucmBa на звiтну лату становлять 65 465 (шiстлесят п'ять мi;tьйонiв
чотириста шiст.]есят п'ять) тис. грн. iдорiвнюють його власному капiталу.

В"lаснuй саttпt ToBctpucmBa www.bizpozyka.com мiст,ить BcIo актуальну iнформачirо
вiдповiдно до встановлених вимог.
Резераний Kcrilllrrz }-звiтному перiодi не створювався.
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I'oBapucmBo .1lцс tлб.liкову mа реесmруючу сuсmе.ии (проl,рамне забезпечеIIня r,a спеt{iальttс
технiчне облаJ,нання), якi вiдповiдають вимогам законодавства, i перелбачаIоть веlIеIjня

)

4

облiку операuiй

з

Нацкомфiнпос.-I\,г.

надання фiнансових послуг споживаLIам

та

подання звiтностi

,i{o

Iсmоmнi oпepcttli| з акmuва]ии здiйснюваJ,Iо в рамках наданих пов}Iоважень,

lебimорська заборzованiсmь за не фiнаrtсслвu.utt операъlitt.ttz; (аванси

сгt,цаченi

постачfu.IьНика\l за роботи' послуги) складаС 1 34З тис.Гр}l. IIIo становитЬ 2ОА Bill, пiдсумк)

активiв Товариства.

Товарuсmво не .|taC cydoBux позовiв та регуляторних вимог, що суттсво впливають tla
дiяльнiсть фiнансовоТ установи.

Фiнансовi пос.1l,?ll ttаdаюmься Товариством на пiдсr.авi договорiв 1,

Bi,lпtlBi/tHocr
законодавства та 3атверджених внутрiшнiх правил на/{аIIня tРiнансових IIослуг.

i

Товарuсmво dопtрtt-ttуеmься обмежеrtь щодо сумiщення провадження видiв господарськоi
дiяльностi встановJених Лiцензiйними умовами.
операцii,з пов'язultlt,tlu особамz у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало.

ВidСУmНiй BllcHOBOK фахiвця tцоdо BidnclBiOHocmi п1ltt.l.tiulettttя, у якому злiйсttюсться
товариствоьt обс_-tr,говування клiентiв (споживачiв), достуrrItостi д.ltя осiб з iнва.rriдцнiсгtо та
iнших ма,rоьtобi.rьних груп населення вiдповiдно до державних булiвельних норм, правиJI
i стандартiв, .]ок},rtентально пiдтвердrку€ться фахiвцем з питань технiчного обстеження
булiвель та спор}.]. який мас квалiфiкаuiйний сертифiкат.
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товариствопl затверджено Полоrкення l1po проведеlrня вrIутрiшl1Iього аудиту,

виrцезазначеного по"'lоження регламентус порядок створення i оргаhiзачiю роботи вiддiлу
внутрiшньогО a\-:IIlTv, який е самостiйним структурним пiдроздiлом 1-оварист.ва i
пiдпорядкОвусться виключно його учасникам. Положенrtя с обов'язковим для викоIIаI]ня
vciMa прачiвникаrt lt Товариства.
Розкрummя iнфорvсttlil' ulоdо злliсmу сmаmей балаltсу

Рядок баланс1' 1000

<HeMaTepia,TbHi активи) вiлображас залишкову вар,тiс-гь
НеМатерiальних aKTIIBiB у cyMi З05 тис.грн,, накопичена амортизацiя * 8 ,гис.грн. flaHa
стаття балансу ск--Iа_]асться з лiцензiй та програмного забезпечення.
Рядок балансу 10l0 <<OcHoBHi засоби> вiлображас заJlишкову BapTicTb осFtоI]них засобiв
у
cvMi 2 2З2 тиС.грн.. Знос - 726 тис.грн, Первiсна BapTicTb включас iсr,оричну BapтicTb
придбання та вI{трати пов'язанi з придбанням та введенням в експлуа,гацiю основ}Iих
засобiв.

Рядок балансу 1100 <<Запаси)
на звiтну дату.

у cyMi

444 тис.грн. вiдобраrt<ас заJIиu]ок запасiв

-I'овариства

Рядок балансу 11]-ý ((Дебiторськазаборговаttiсть за llроltукчiю, тоtsари. робо,ги, llослуI.и) у
crrIi 4 495 тис.грн. заборгованiсть перед Тоriариством його контрагентiв на звiтну лату.
рядок ба,rансу l1з0 кffебiторська заборгованiсть за розрахунками за видаI{ими авансами))
1 34З тr,lс.грн. вiдображас поточну заборговаttiсть контрагеtlтiв 'Говарис,гва на
звiтну лату.

\ cYMi

РЯ:Iок l155 Баrансr <<Iнша поточна дебiторська заборгованiсть>

у cyMi 40 129 1,ис. I,pit.
Зi:обраrкас поточн\- лебiторську заборгованiсть кон,грагентiв перел 1-оварис,гвоьt IIо
-]оговорах, якi заlltшились не закритими на звiтну лату.
РЯ:ОК 1165 Балансr <<Грошi та Тх еквiваленти) у cyMi 19 494 тис. грн. вiдображас
:if, поточних рах\,нках Товариства.

:]iul1.IIIloK

6

а

за товарИ робо-гИ ПОСJlУl'И)) )
РядоК балансУ 16l5 кПоТочна креДиторська заборговаНiсть
на звiтну лаr,у,
cyMi 880 тис.грн. вi:ображас KopoTкocrponouy заборгованiсть'Говариства
за розрахуFlками з опJIа,ги
Рядок балансу 1630 кПоточна кредиторська заборговаrliсть
перед працiвниками по
npuuiu у cyMi 800 тис.грн. вiдображае юбов'язання Товариства
заробiтнiй платi на звiтну лату.
вiлображас ре:]ерв на
Рядок ба,чансу 1660 кПоточнi забезпече}tня) у cyMi 888,гис,грьt,
оплату вiдпусток прачiвникам Товарис,тва

5l2 тис,грн, вiдобраrrсас lIo,гoLllIi
Рядок баланс1' l690 кlншi поточнi зобов'язання) у cyMi
не закритими на звiтlлу дату,
зобов'язання Товариства по договорах якi залишилися
ПоОil пiс,ля duntlt 5alattcy

чи обс,гаtзин, якi
За перiол з 31.i].2019 до дати цього висновку буль яких по/дiй
су'тсвий вlIлив
мати
можуlь
знайшли.uо. u,-.обй.fr"'у фiнансовiй звiтностi, проте
виявлено,
фiнансовий стан Товариства не
П оказнuкu фiнан сово2о сmану Товарuсmва
]ф з/п

н ай.л,t е ну в ан н я

m

а

ф о рму

ла р о зр аху

н
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п о к сlз

нuка

Коеqiцiе"m покрummя (заzальноi' лiквidнос mt)
r'rl /п l lai/ п lбQSl
iо е ф i цi ен m абс олю mноi' лiкв idH о с m i
rzrl /п l lбо - п l 165)/ п 1695

l.
,)

J.

Коефiцiснm

l

Коефiцiснm

,rrЙrж"о"mi)

aBmoHoMit

Ф 1 (р.l а95 / р.1 300)

фiнансовоi'

(фiнансовоt

;:,

cmluчocml

,

Розрахункове

зltqчення на
з1.]2,20]9

показнuка

Бilьше ]

5,в7

0,25

0,95

Бi.пьше

1

tta

Нор.маmuвне
значеltня

l9,9l

l9,7

не

-

0,50

l

Бi_пьше 0,5

(плаmоспромоасносmi) Ф1 (p.Ia95 / р,1695)

значення показника -. l9,91
Коефiцiенm покрummя (заzальноi' лiквidносmi): отримане
Hixc достатньо оборотних активlв для
показус, що на звiтну дату в Товариствi бiльш
покриття cBoii поточних зобов' язань,
показника - 5,87 показус, lцо
,га Тх
Коефiцiенпl сtбсо.lюtttноl .пiквidносmi; отримане значення
грошових t<оштiв
за
сплатити
рахунок
спроможне
TepMiH
кроткl,tй
в
l-овариство
oz'b
своiх поточних зобов'язань,
еквiвалентiв 587
отримане значення показника - 0,95
Коефiцiснm aBtttoHtl.ttil' (фiнансовоi' незалеэюrtосmi)"
в його активах станови,гь 95 %, а
свiдчить про те частка власного капiталу Товариства
тако}к про неза-Iе;кнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування,
отримане значення пока,]ника-Коефitliенпl фiнсtнсовоl' сmiйкосmi (п,чаmоспр()м,оэt(ltосmi),!
бути покритi за рахунок його в;lасногс,t
19.7l показус. шо зобов'язання Товариства можуть
капiталу.

Iнui факпlч tпа обспtсtвuнu

diяltьrtосmi>, якi MorKyTb
IншиХ фактiВ чrt обставИ н Lцо сmоСу€mьсЯ безперервносtэli
un.lrnyi, на :iя--lьнiсть Товариства у майбутньому не виявлено,
dпнuх
звim про нсtdаttня BlleBаelocmi u4оdо рiчttuх звimншч
за пiдготовкУ ,га наданнЯ лос,говiрнtli'
}'правлiнсЬкий персоНап ТовариСтва с вiдпОвiдальним
вiлповiлrrостi :з вимогами мсА Nl ]1tt
iнформачii дjlя прове.]ення ауди,.ор.*оii.ревiрки у
}.згоДження}]tоВзаВ]анЬЗаУДиТУ).ВiдповiдальнiстьУправлiнськоГоПерсонаЛYохоП..]к)Г:
контролЮ стосовно пiдготt)вкtl т:
зэзробку, впроваJrfiення та використання внутрirшнього
сут,г€l]о

1

достовiрного представленнJI рiчrrих звiтних даних,
внаслiдок шахрайсгва або помилки.

якi не мiстять суттсвих

викривлень

у

звiтному перiолi нчli\'и перевiрена кожна складова рiчних звiтних даних Товариства станом
наЗ1.|2.2019, а саме:
Титульнлtl"t аркуш;

a

довiдка про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв

a

фiнансовlrх послуг;

з

надання

Довiдка прО обсягИ та кiлькiсть FIаданих фiнансових послуг

о
о
о
о
,
.
.

..за
доl.оворами
лiзингу;
фiнансового
{овiлКа прО укладенi та виконанi договори факторингу;
flовiлка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за договорами гарантiТ:
ffовiлка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за договорами поруки]
!овiлка про r,кладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числi
i на yrtoBax фiнансового кредиту;
Iнфорrrацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоТ
установи:
Iнфорrtацiя щодо активiв фiнансовоi установи;
Iнфорrrаuiя про великi ризики фiнансовоТ установи.

зазначасмо, що J,},\tka аудитора щодо фiнаrrсовот звiтностi не поширюсться на
рiчнi звiтtli
_:aHi i ми не вIlс_lов.-Iю€мо думку з буль-яким piBHeM tsпевFIеностi rцодо iншоi iн(lормаuiТ.

до \ICA 720 кВiдповiдаrrьнiсть аудитора щодо iншоi iнформаuiТ) нашоIо
вiдповiдалЬнiстЮ € висловлення д}"fi,IкИ щодО
рiчних звiтних даних на ocHoBi результатiв
проведеного Ha\lll аr-.]иту вiдповiдно до Мсд. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вi:повiдних етI,1чнlIх вимог, а також планування й викоFIання Эули,гу /lJlя отримання
:остатньоI впевненостi. кожна складова частина рiчних звiтних даних не мiс-гить суттсI]их
вIlкривлень.
Вiдповiдно

\Ilt вважасмо. що отрI{\1али достатнi та прийнятнi аулиторськi докази дJUl висJIовJIення нашlоТ
_]\}lки шодо рiчнlrх звiтних даних.

пi: час аудит} не вItявлено буль-яких невiдповiдностей Mixt рiчними звiтними даIIими та
,i,iнансовою звiтнiстю Товариства за 20l9 piK.

iI t яс

н

юtочu й псtрсtzра ф

\Ilr не розгляJас\rо iнших питань за iх вiдсутнiстю.

IНШI €ЛЕМЕНТII
t

t.ttoBHi Bido.1tocпti ltpo аl,dumорську

фiрrу

Повне найменування

товариства з обмеяtеною вiдповiдальнiстю

АУДИТОРСЬКА ФIРМА кБЛИСКОР>
Nsl992 рiшенням АПУ вiд 26.01.200l р. Nч98,

-

Hortep, дата видачi свiдоцтва про

lаесення в реестр АПУ

свi:оцтво про вiлповiднiсть системи
l . ]rt]_'lIO
]']

якОсТl:

роздiл кСуб'скти аудиторськоi дiяльностi>
- роздiл <Суб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аулит
фiнансовоi звiтностi>

номер бланку 068б, рiшення АПУ N9 З43l4 вiд
27.04.20|7
Кушнiр Роман Степанович, сертифiкат аудитора
NЬ007384 рiшенням АПУ N9 17ll3 вiд l9.01.2007
чинний до l9.0 |,2022

t

Ключовий партнер з завдання
64 вiд 26.03
Адреса, код

СДРПоУ

. 1

998 чинний до 29

.1

1

.2О22

МАЙДАI]чЙК. буд. 5-А, Код за

301 1б289

(.iJP11O)':

|6.04.2020

Ключовий

{иректор

9

л

