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Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 

«КРЕДИТ-КАПІТАЛ» станом на (за)31 грудня 2017 року (2017р.) 
 

 

Керівництву Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія 

«КРЕДИТ-КАПІТАЛ» 

 

Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

 

 

 

Думка із застереженням  

 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ - 35234236, 

місцезнаходження - 03035, м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 А (далі – Товариство), яка 

складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017р., Звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом) за 2017р., Звіту про власний капітал за 2017р, та приміток до 

фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та 

його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням 

 

В складі активів Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції, які 

відповідно до прийнятої Товариством облікової політики та вимог МСФЗ, мають 

обліковуватись за справедливою вартістю. До їх складу віднесені придбані кредитні 

портфелі загальною балансовою вартістю станом на 31.12.2017 року – 75 016 тис. грн. 

Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо 

справедливої вартості поточних фінансових інвестиції, так як нам не надано інформації, 

щодо оцінок зазначених фінансових активів здійснених управлінським персоналом. Отже, 

ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум, проте можливий 

вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, на думку аудитора 

може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2015 

року) (далі - МСА) та рекомендацій Національної комісії, що здійснює державне 
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регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо аудиторських звітів, що подаються 

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

послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 

2017 рік, затверджених розпорядженням № 142 від 01.02.2018р. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – 

Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 

 

За винятком питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», 

ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 

надати в нашому звіті. 

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.  

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка 

міститься у складі звітності фінансової компанії, визначеною розпорядженням 

Нацкомфінпослуг № 3840 від 26.09.2017р., але не містить фінансової звітності та звіту 

аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення 

з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваження, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування Товариства. 
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Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 

звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 

Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 

про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 

час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми не визначили ті, що мали найбільше значення під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими. питаннями 

аудиту. Тому ми не описуємо ці питання в своєму звіті аудитора. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
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Цей розділ аудиторського висновку підготовлено у відповідності до 

Розпорядження № 142 від 01.02.2018р, щодо аудиторських звітів, що подаються до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 

2017 рік. 

 

Повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг про всі зміни даних 

 

Товариство у разі зміни даних повідомляло орган ліцензування про всі зміни 

даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 

30 календарних днів з дня настання таких змін. 

 

Надання клієнту (споживачу) інформації 

 

Товариство на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про 

доступ до публічної інформації», надавало доступ до інформації щодо своєї діяльності: 

Також Товариство розміщувало інформацію, визначену частиною першою статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», на власному веб-сайті (www.kredyt-kapital.com.ua) та забезпечувало її 

актуальність. 

 

Розкриття фінансовою установою інформації  

 

Товариство на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» розкриває інформацію щодо діяльності 

фінансової установи шляхом її розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фінансові установи та на власному веб-сайті (www.kredyt-

kapital.com.ua) в обсязі та порядку передбаченому Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

Прийняття рішень при конфлікті інтересів 

 

Товариство у разі наявності конфлікту інтересів дотримувалося вимог статті 10 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». 

Відповідність приміщень 

 

Товариство має у користуванні окремі нежитлові приміщення за його 

місцезнаходженням та місцезнаходженням його підрозділів. 

 

Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи 

 

У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію про які 

необхідно вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ 

 

Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів 

 

Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні 

засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію 

та/або відповідну охорону), та дотримується вимог законодавства щодо готівкових 

розрахунків, установлених законодавством. 

 

Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності 
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Предметом безпосередньої діяльності Товариства протягом 2017 року було 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та надання послуг 

з факторингу. Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

здійснювалося Товариством на підставі чинних ліцензій. 

 

Розкриття інформації щодо змісту суттєвих (5 і більше відсотків від відповідного 

розділу балансу) статей балансу станом на 31.12.2017 року 

тис. грн. 

№ 

з/п 

Стаття балансу Сума Інформація 

1 Нематеріальні активи 3692 

Відображено вартість об'єктів, які віднесені до 

складу нематеріальних активів згідно з 

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 

38 «Нематеріальні активи». У цій статті наведено 

окремо первісну та залишкову вартість 

нематеріальних активів, а також нараховану у 

встановленому порядку суму накопиченої 

амортизації. 

2 Основні засоби 269 

Наведено вартість власних основних засобів згідно 

з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 

16 «Основні засоби». У цій статті наведено окремо 

первісну вартість, суму зносу основних засобів та 

їх залишкову вартість. 

3 
Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
14065 

Відображено заборгованість дебіторів, яка не 

відображена в окремих статтях щодо розкриття 

інформації про дебіторську заборгованість, а саме 

розрахунки по договорам відступлення прав 

вимоги та пов’язані з ними договора та надані 

фінансові допомоги. 

4 Поточні фінансові інвестиції 75016 

Відображено фінансові інвестиції (придбані 

кредитні портфелі) на строк, що не перевищує один 

рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який 

момент. 

5 Гроші та їх еквіваленти 12463 
Відображено гроші на поточних та інших рахунках 

у банках, які можуть бути вільно використані для 

поточних операцій. 

6 
Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
10582 

Наведено зафіксовану в установчих документах 

суму статутного капіталу.  

7 
Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) (5485) 
Відображено суму непокритого збитку 

8 

Довгострокові кредити 

банків 80865 

Наведено суму заборгованості Товариства банкам 

за отриманими від них позиками, яка не є поточним 

зобов'язанням. 

9 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з оплати праці 

1040 

Відображено заборгованість Товариства з оплати 

праці. 

10 Інші поточні зобов'язання 17746 
Наведено суми зобов'язань за нарахованими 

відсотками по кредитам та розрахунки по 

договорам відступлення прав вимоги. 

 

Дотримання фінансовою компанією затверджених внутрішніх правил 

 

Товариство в ході здійснення господарської діяльності дотримується 

затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, а саме: Правил 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та Правил надання 

послуг з факторингу. 

Договір про надання фінансових послуг 

 

Надання Товариством фінансових послуг здійснювалося на підставі договору, 

який відповідає вимогам внутрішніх правил надання фінансових послуг а також вимогам 
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чинного законодавства України, що регулюють дані питання та містить посилання на 

внутрішні правила надання фінансових послуг  

 

Дотримання вимог щодо заборони залучення фінансових активів 

 

На протязі 2017 року Товариство не здійснювало залучення фінансових активів 

від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 

 

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 строком дії з 06.09.2016 р. 

до 28.01.2021 року, реєстраційний номер свідоцтва – 385; 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ: видане Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 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 № 4/11/17 від 04.11.2017р.; 

Дата початку проведення аудиту:04.11.2017р.; 

Дата закінчення проведення аудиту:01.03.2018р. 

 

 

 

Аудитор ТОВ АФ «Олеся» 

Сертифікат № 006648 

 

(підпис) 
С.А.Нестеренко 

 

 

Дата складання аудиторського висновку: 01.03.2018 року 

м. Київ 


