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ДE КОРТ І СТІМАН 

 

 

 

 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 

LICENCE 001728 

P.O. BOX 195 

KIEV, 252023, UKRAINE 

TELEPHONE: +38 (044) 239-23-66 

FAX:+38 (044) 239-23-67 
 

_________ 

 

ДЕ КОРТ І СТІМАН 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

ЛІЦЕНЗІЯ № 001728 

УКРАЇНА, 252023, М.КИЇВ, 

А/С № 195 

ТЕЛЕФОН: +38 (044) 239-23-66 

ФАКС: +38 (044) 239-23-67 
 

_________ 

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 

Звіт незалежного аудитора 

щодо фінансової звітності 

 Товариства з обмеженою відповідальністю 

 «ФК «Кредит-Капітал»» 

за 2015 рік. 
 

Україна, м. Київ      «22» березня  2016 року 

 

 

Аудиторський висновок адресується: 

Для подання до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор        Ірина Карпенко 

Сертифікат аудитора 

Серія А  № 002998 

 

 

 

 

Аудиторський висновок видано: 

22 березня 2016 року у м. Києві. 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 

Звіт щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» станом на (за) 31.12.2015р. 

(2015р.) 
 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» (код ЄДРПОУ 

35234236; місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3А; дата державної 

реєстрації: 25.06.2007) (далі – Підприємство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) за 2015р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р., 

Звіт про власний капітал за 2015р., а також Примітки до річної фінансової звітності за 

2015р. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання цієї 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 стосується складання та достовірного подання 

суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, 

які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 

відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 

управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки 

 

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки 
 

Зважаючи на невизначеність наслідків впливу політичної ситуації на економіку 

України, а також з урахуванням впливу на фінансовий стан Підприємства таких чинників 

як відсутність чітких економічно обґрунтованих прогнозів щодо платоспроможності 

населення, погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, невизначеність з 
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перспективами коливань цін, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного впливу цих 

обставин на фінансовий стан Підприємства в цілому протягом наступних дванадцяти 

місяців. 

 

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 Підприємства станом на 31 грудня 

2015 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 

дату, відповідно до МСФЗ. 

 
 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог: Положення 

Держфінпослуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових 

установ» № 41 від 28.08.2003р., Порядку Держфінпослуг «Про затвердження Порядку 

надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також 

юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є 

фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами 

Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового 

лізингу» № 27 від 27.01.2004р. 

 

Наявність власного капіталу 

Нормативне значення: не менше ніж 5 млн. грн. для заявників, які планують 

надавати два та більше видів фінансових послуг. 

Фактичне значення: 5 051 тис. грн. (рядок 1495 Балансу (Звіту про фінансовий 

стан)). 

Фактичне значення власного капіталу перевищує нормативне, вимога виконується. 

 

Перелік видів фінансових послуг 

У відповідності до п.4.2 Статуту предметом діяльності Підприємства визначено 

перелік фінансових послуг, 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 послуг відповідно до критеріїв, 

визначених у законодавстві. 

 

Внутрішні документи, що регламентують порядок надання фінансових послуг 

 Положення «Про порядок здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Кредит-капітал» послуг факторингу»; 

 Положення «Про надання фінансових кредитів Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал»»; 
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 Про «Порядок надання гарантій Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Кредит-капітал»»; 

 Положення «Про порядок надання поручительств Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал»». 

 

Система бухгалтерського обліку 

Наявна у Підприємства система бухгалтерського обліку, відповідає вимогам 

законодавства і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг своїм 

клієнтам (споживачам). 

 

Облікова та реєструюча системи 

Облікова та реєструюча система Підприємства відповідає вимогам, встановленим 

Нацкомфінпослуг, і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг 

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 
 

Формування статутного (складеного, пайового) капіталу 

Статутний (складений, пайовий) капітал Підприємства сформований грошовими 

коштами у відповідності до вимог чинного законодавства. 
 

Відповідність керівника і головного бухгалтера Професійним вимогам 

Керівник та головний бухгалтер Підприємства 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 N 1590. 
 

Технічні умови ведення діяльності 

Наявність у Підприємства приміщення, комп’ютерної техніки та відповідного 

програмного забезпечення дає змогу вести належний та своєчасний облік фінансово-

господарських операцій та подавати інформацію і звітність до Нацкомфінпослуг. 
 

Склад звітності фінансової компанії та порядок її надання. 

Склад звітності фінансової компанії та порядок її надання відповідають вимогам 

Порядку Держфінпослуг «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими 

компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають 

визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або 

Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» № 27 від 

27.01.2004р. 

 

Директор ТОВ АФ «Де Корт і 

Стіман» 

 

 

(підпис) 

І.О.Карпенко 

22.03.2015р. 
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Додаток до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 

ТОВ АФ «Де Корт і Стіман» 
 

 

1. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА 

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма " Де Корт і Стіман ". 

Код за ЄДРПОУ: 24595721. 

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 157, к.29. 

Телефон, факс: (044) 239-23-66; (044) 492-72-30; (044) 492-72-30 

Номер свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №1728. 

Державний орган, що видав, дата та номер рішення: Аудиторська палата України, 30 березня 2001 року, 

№100 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 року №229/4 до 31.03.2016р.). 

Номер свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ: №0019; 

Державний орган, що видав, дата та номер рішення: Нацкомфінпослуг, 21.05.2013, №1599. 

Керівник: Директор -  Карпенко Ірина Олексіївна. 

Склад групи: 

Аудитор – Карпенко Ірина Олексіївна. сертифікат аудитора Серія А №002998, виданий Аудиторською 

палатою України згідно рішення №49від 31.10..1996р. 
 

2. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

Найменування: ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» 

Код за ЄДРПОУ: 35234236 

Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3А. 

Основні види діяльності: 

Найменування основного виду діяльності 

Інші види кредитування 

 

3. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ 

АУДИТУ 

Номер i дата договору на проведення аудиту: договір про надання послуг №15-02/16 від 

23.02.2016р. 

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2015р. – 31.12.2015р. 

Місце проведення аудиту: Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3А. 

Дата початку i закінчення проведення аудиту: 23.02.2016р. – 22.03.2016р. 

Дата видачі висновку: 22.03.2016 року. 

Масштаб проведення аудиту: перевірка річної звітності фінансової компанії та 

відповідності показників нормативів, установлених для фінансових компаній чинним 

законодавством. 
 

Директор ТОВ АФ «Де Корт і 

Стіман», аудитор 

 

(підпис) 

Карпенко І.О. 

(сертифікат аудитора 

Серія А №002998 

 
 


