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Керівництву ТОВ «ФК «КРЕДИТ-
КАПІТАЛ»

Для подання до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ»

станом на 31 грудня 2016 року

1.  Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Кредит - капітал» (далі – Товариство) відповідно до Міжнародних
стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання  впевненості  та  супутніх
послуг.

Фінансова  звітність  Товариства  що  додається,  включає  Баланс  (Звіт  про
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) за 2016р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.,
Звіт про власний капітал за 2016р,  а також стислий виклад облікової  політики та іншу
пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі
–  МСФЗ)  та  за  такий  внутрішній  контроль,  який  управлінський  персонал  визнає
необхідним  для  забезпечення  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить  суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі  результатів  аудиту.  Ми  провели  аудит  відповідно  до  Міжнародних  стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування  й  виконання  аудиту  для  отримання  достатньої  впевненості,  що  фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит  передбачає  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  аудиторських
доказів  щодо  сум  і  розкриттів  у  фінансової  звітності.  Вибір  процедур  залежить  від



судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок  шахрайства  або  помилки.  Виконуючи  оцінку  цих  ризиків,  аудитор  розглядає
заходи  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  складання  та  достовірного  подання
Товариством  фінансової  звітності,  з  метою  розробки  аудиторських  процедур,  які
відповідають  обставинам,  а  не  з  метою  висловлення  думки  щодо  ефективності
внутрішнього  контролю  Товариства.  Аудит  включає  також  оцінку  відповідності
використаної  облікової  політики,  прийнятності  облікових  оцінок,  зроблених
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

У нас не було можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази для
підтвердження справедливої вартості поточних фінансових інвестицій станом на 31 грудня
2016р.  у  загальній  сумі  44  949  тисяч  гривень,  оскільки  належні  облікові  записи,
розрахунки  та  будь  -  які  інші  докази,  щодо  достатнього  обґрунтування  справедливої
ринкової вартості цих фінансових інвестицій нам не були надані.

Умовно – позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі
«Підстава  для  висловлення  умовно  –  позитивної  думки»  фінансова  звітність  подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016
року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до МСФЗ.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Товариство веде
свою діяльність в умовах фінансової та економічної нестабільності. Ці умови вказують на
існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Товариства продовжувати свою
діяльність  на  безперервній  основі.  Економічна  ситуація  в  країні  буде  значною  мірою
залежати від ефективності дій керівництва країни. На сьогодні не існує чіткого уявлення,
які заходи буде вживати керівництво країни у зв’язку з існуючою економічною ситуацією,
тому неможливо оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна нестабільність на
фінансовий стан Товариства та результати його діяльності в майбутньому. Дана фінансова
звітність  не  включає  коригування,  які  могли  б  мати  місце,  якби  Товариство  не  зміго
продовжувати свою діяльність у майбутньому.

2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Цей  розділ  аудиторського  висновку  підготовлено  з  метою  встановлення
відповідності  показників  нормативів,  установлених  для  фінансових  компаній  чинним
законодавством, зокрема Положенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» №41
від 28.08.2003р.

Наявність власного капіталу

Нормативне  значення:  не  менше  ніж  5  млн.  грн.  для  заявників,  які  планують
надавати два та більше видів фінансових послуг.

Фактичне значення:  5,084 млн.  грн.  (рядок 1495 балансу(Звіту  про фінансовий
стан)).
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Фактичне значення власного капіталу перевищує нормативне, вимога виконується.

Формування статутного (складеного, пайового) капіталу

Статутний  (пайовий)  капітал  Товариства  сформований  грошовими  коштами  у
відповідності до вимог чинного законодавства

Види діяльності

У  відповідності  до  п.  4.2  Статуту  предметом  діяльності  Товариства,  як
виключного виду діяльності, є надання фінансових послу, а саме:

 надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 надання позик;
 надання порук (поручительств);
 надання гарантій;
 переказ грошових коштів;
 факторинг;
інша  діяльність,  яка  відноситься  до  фінансових  послу  відповідно  до

критеріїв, зазначених у законодавстві.

У відповідності до п. 4.3 Статуту Товариство має право здійснювати у сукупності
лише ті види діяльності, суміщення яких не забороно законодавством.

Внутрішні документи, що регламентують порядок надання фінансових послуг

Станом на 31.12.2016р. у Товариства наявні наступні положення:
 Про  порядок  здійснення  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю

«Фінансова компанія «Кредит – капітал» послу факторингу;
 Про порядок надання гарантій Товариством з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Кредит – капітал»;
 Про  надання  фінансових  кредитів  Товариством  з  обмеженою

відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит – капітал»;
 Про надання  поручительств  Товариством з  обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Кредит – капітал».

Система бухгалтерського обліку

Наявна  у  Товариства  система  бухгалтерського  обліку,  відповідає  вимогам
законодавства  і  передбачає  ведення  обліку операцій з  надання фінансових послу  своїм
клієнтам (споживачам).

Облікова та реєструюча системи

Облікова  та  реєструюча  системи  відповідають  вимогам  встановленим
Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг
споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

Відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам

Керівник та головний бухгалтер Товариства відповідає Професійним вимогам до
керівників  та  головних бухгалтерів  фінансових установ,  затвердженим розпорядженням
Державної  комісії  з  регулювання ринків  фінансових послуг  України від 13 липня 2004
року № 1590.
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Наявність необхідних умов для надання споживачам фінансових послуг

Наявність  у  Товариства  приміщення,  відповідної  комп'ютерної  техніки,
програмного забезпечення та засобів зв’язку дає змогу забезпечити виконання вимог щодо
подання  до  Нацкомфінпослуг  інформації,  встановленої  законодавством,  що  регулює
діяльність з надання фінансових послуг

Основні відомості про аудитора

Повне  найменування: Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Аудиторська  Фірма
«Олеся»;
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;
Свідоцтво  про  включення  до  Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів:  №4423  видано
згідно з рішенням Аудиторської палати України від 24 лютого 2011р. № 228/4, термін дії:
до 28 січня.2021 року;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки  професійних  учасників  ринку  цінних  паперів:  серія  П  №  000385,  видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 лютого 2011 року № 4423,
строком дії з 06.09.2016 р. до 28.01.2021 року;
Свідоцтво  про  включення  до  реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів,  які  можуть
проводити  аудиторські  перевірки  фінансових  установ:  №4423,  видане  Національною
комісією,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг
24.02.2011р.,  строк  дії  свідоцтва  з  08.09.2016р.  до  28.01.2021р.,  реєстраційний  номер
свідоцтва 000165;
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:
Нестеренко  Сергій  Анатолійович  –  сертифікат  аудитора  №  006648  від  24.12.2009р.,
дійсний до 24.12.2019 року;
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 13, квартира 4.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 27/09/16 від 27.09.2016р.;
Дата початку проведення аудиту:27.09.2016р.;
Дата закінчення проведення аудиту:01.03.2017р.

Аудитор ТОВ АФ «Олеся»
Сертифікат № 006648 (підпис)

С.А.Нестеренко

Дата складання аудиторського висновку: 01.03.2017 року
м. Київ
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