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OcHoBHi види дiяльностi Код КВЕД 64.92 lншi види кредиryвання

Отриманi лiцензiТ на здiйснення
дiяльностi (за наявностi)

Свiдоцтво з додатком flержавноТ KoMiciT з
реryлювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни про
реестрацiю фiнансовоТ установи l К Ne 55 вiд 19
березня 2009 року.
Лiцензiя flержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв
фiнансових послуг УкраТни (Серiя АВ Ne 580561) -

дiяльнiсть з надання фiнансових кредитiв за рахунок
залучених коlлтiв кредитними установами. Рiшення
про видачу вiд 26 грудня 2011 року Ns 3952 на строк
до24 квiтня 2017 року
26 сiчня 2017 року здiйснено переоформлення дiючоТ
лiцензiТ. TepMiH дiТ - безстроковий (розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 26 сiчня 2017 року Ns 163 ,<Про
переоформлення деяким фiнансовим установам
дiючих лiцензiй, у зв'язку зi звуженням виду
господарськоТ дiяльностi,
лiцензуванню).

що пiдлягае

Керiвник (Генеральний
директор)

Моложава Оксана Михайлiвна з 11 жовтня 201б року,
згiдно наказу Ne 123-кlтр вaд 10 жовтня 2016 року,
вiдповiдно до протоколу 3агальних зборiв учасникiв
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(ФlНАНСОВА КОМПАНlЯ KL|EHTP ФlНАНСОВИХ
PlmEHbD (Ns 201 вiд 10 жовтня 2016 року)

Бухгалтер Риженко Лариса Василiвна з 09 листопада 2009 року,
згiдно наказч Ns72 вiд 09 листопада 2009 рокч

кiлькiсть працiвникiв 125 (сто двадцять п'ять) чоловiк
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Основа 0ля вчсловлення OyMKu

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (видання 20'16-2017 року),
оприлюднених державною мовою на офiцiйному вебсайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiry. Ми е незалежними по вiдношенню до
КомпанiТ згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) разом з етичними вимогами в YKpaTHi, застосовними
до нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, шо отриманi нами аудиторськi докази е

достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи длlя нашоТ думки.

Ключоеi пumання ауOumу

Ключовi питання аудиry - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. l-|i питання

розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувались при

формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань.

!одатково до питань, описаних в роздiлi кОснова для думки), ми визначили, що описанi
нижче питання е ключовими питаннями аудиry, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

Ефе кm uB н а п роцен m н а сm авка

Компанiя оцiнюе фiнансовi активи (виданий кредитний портфель) за амортизованою
собiвартiстю методом ефективного вiдсотка шляхом застосування ефективноТ ставки
вiдсотка до валовоТ балансовоТ BapTocTi фiнансового активу. Враховуючи те, що плановий
потiк грошових надходжень, зашадений в кредитних договорах не вiдображае постiйну
перiодичну норму прибутковостi наданих позик методом ефепивного вiдсотка та сутгевiсть
величини кредитного портфелю, який станом на 3'1 .12.2018 складае 745З54 тис. грн. (статгi
Балансу - довгострокова дебiторська заборгованiсть та дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги), в якостi ключового питання аудиry було визначено
KopeпHicTb визнання та оцiнки виданого кредитного портфелю.

Нашi процедури були спрямованi на аналiз та перерахунок кредитного портфеля для
пiдтвердження його балансовоi BapTocTi та вiдповiдного процентного доходу розрахованого
методом ефепивного вiдсотка. Ми проаналiзували формування суми справедливоТ BapTocTi
позик, наданих клiентам та пiдтвердили використання фаtсичних графiкiв майбутнiх
платежiв згiдно затверджених кредитних договорiв та вiдповiдний розрахунок ефепивноТ
ставки вiдсотка на базi вихiдних та вхiдних грошових потокiв, lло використана д,Iя
достовiрного вiдображення суми наданих позик та незароблених фiнансових доходiв. Ми
також перевiрили iнформацiю щодо позик, наданих клiентам, що розкриваеться в Примiтцi
6.4 <Позики, наданi t<лiентам>.

Резерв пid очiкуванi креdumнiзбumкч позltк, наdанuх клiенmам

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки позик (cTaTTi Балансу - довгострокова дебiторська
заборгованiсть та дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги),
наданих клiентам е одним iз tоючових оцiночних суджень Керiвництва ТОВ кФiнансова
компанiя Kl_|eHTp Фiнансових рiшень>. Виявлення об'ективних ознак знецiнення i визначення
очiкуваних кредитних збиткiв е процесами, ц{о включають високий piBeHb суб'епивного
судження, якi вимагають використання припущень i аналiзу рiзних фапорiв. Використання
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рiзних моделей i припуrлень може icToTHo вплинути на piBeHb резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки позик, наданих шiентам. В силу сутгевостi залишкiв позик, наданих клiентам, а також
з огляду на суб'екrивностi судження, оцiнка резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки являе
собою одне з ключових питань аудиry.

Нашi процедури були спрямованi на аналiз ознак знецiнення, пiдтвердження факгичного
надання позики, оцiнку надходження платежiв. Ми проаналiзували методологiю створення
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, в тому числi на iндивiдуальнiй i колекгивнiй ocHoBi,
виконали процедури з оцiнки чутливостi суми резерву до змiни використовуваних
припущень, проаналiзували облiковi полiтики та розкриття у фiнансовiй звiтностi. Ми також
перевiрили iнформацiю щодо резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки позик, наданих t<лiентам,

що розкриваеться в Примiтцi 6.4 кПозики, наданi клiентам>.

lншi пчmання

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 року, керiвництво КомпанiТ прийняло рiшення
lлодо внесення певних змiн до облiкових пiдходiв та оцiночних суджень з метою достовiрного
подання фiнансовоТ звiтностi. Причини та наслiдки такого рiшення розкритi в примiтцi 5 цiеТ

фiнансовоТ звiтностi. Ми перевiрили ефекг описаний в примiтцi 5, який призвiв до
перерахунку фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ станом на 3'1 грудня 2017 pot<y, на 31 грудня 2018
року та за 2018 piK. На нашу думку данi кориryвання та змiни розкритгiв е доцiльними та
виконанi належним чином.

3вim про наdання впевненосmi шоOо рiчнuх звimнuх 0анuх су6'екmiв
еоспоOарювання

Управлiнський персонал, несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша iнформацiя
складаеться з iнформацiТ, яка мiститься в довiдцi про обсяг та кiлькiсть укладених i

виконаних договорiв з надання фiнансових послуг, довiдцi про обсяг та кiлькiсть наданих

фiнансових послуг за певними видами, поданiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi, звiтi про
корпоративне управлiння та звiтi про управлiння, lло не е фiнансовою звiтнiстю та нашим
звiтом аудитора щодо Hei.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi rлодо цiеТ iншоТ iнформацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиry, або
чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеВе
викривлення цiеТ iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей фаtс. Ми не вияВИлИ
таких фапiв, якi потрiбно було б включити до звiry.

ВidповiOальнiсmь управлiнськоео персоналу mа muх, коео наOiлено найвuшuмu
повновеженнямlц за фiненсову звimнiсmь

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

фiнансовот звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та
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вiдповiдно до 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiстl, в YKpaTHi>, а
також за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить
суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерськогсl облiку, KpiM

випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiryвання КомпанiТ.

ВidповiOальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоi звimносmi

Нашими цiлями е отримання об/рунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск зrвiry аудитора,
що мiстить нашу думку. Об/рунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не
гаранryе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завщди виявить суттеве викривлення,
якlло воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, якLцо окремо або в сукупностi, як обiрунтовано очiкуеться, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ

фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиry.

KpiM того, вiдповiдальнiстю аудитора е:

(i) iдентифiкувати та оцiнити ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки; розробити й виконати аудиторськi процедури у вiдповiдь
на цi ризики, а також отримати аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання Тх як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е виlлим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехryвання заходами внутрiшнього контролю;
(ii) отримати розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиry, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефепивностi системи внутрiшнього контролю. У випадках, коли аудитор також несе
вiдповiдальнiсть за висr,lовлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю в
сукупностi з аудитом фiнансовоТ звiтностi, аудитор повинен опустити етап, в яlкому аудитор
розглядае внутрiшнiй контроль, не з метою висловлення думки про ефекгивнiсть системи
внутрiшнього контролю компанiТ;
(iii) оцiнити прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiТ, зробленого управлiнським персоналом;
(iv) дiйти висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, зробити висновок, чи icHye суттева невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB мо>мивiсть компанiТ продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування т,акоТ сутгевоТ
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невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своому звiтi аудитора до вiдповiдного
розкриття iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якlло TaKi розкриття iнформацiI о
неналежними, модифiкувати свою думку. Аудиторськi висновки /рунryються на аудиторських
доказах, отриманих до дати звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити
Компанtю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
(v) оцiнити загальне подання, струкryру та змiст фiнансовоТ звiтностi вклlючно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцi'l та подiТ, що
покладенi в основу iT сtсlадання, так, щоб досяпи достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиry та сутгевi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Не вносячи до нашого звiry застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми
звертаемо уваry на додаткову iнформацiю.

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих
ТА НОРМАТИВНИХ AKTIB

l-|ей роздiл 3Biry незалежного аудитора мiстить опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор,
згiдно Методичних рекомендацiТ щодо iнформацiТ, яка стосуеться аудиry за 2019 piK суб'екгiв
господарювання, нагляд за якими здiйснюе Нацкомфiнпослуг.

Вчсловлення ёумкч щоёо вidповiOносmi показнuкiв HopшamuBiB, усmановленuх dля
фi нансов ux комп aHi й ч al н н tl м законоdавсmвом

Величина стаryтного капiталу вiдповiдае Розпорядженню Ns793 Нацкомфiнпослуг вiд
,14 квiтня 2016 року та становить 145 000 000 (сто сорок п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп. i

вiдображена в рядку 1400 к3ареестрований (пайовий) капiтал> Балансу (3Biry про

фiнансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2019 року, в cyMi 145 000 000 (сто сорок
п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп., вiдповiдае даним единого державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань станом на зазначену даry.

Стаryтний капiтал створено за рахунок BHecKiB 3асновникiв Товариства (далi- кУчасники>):
- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЦЕНТР ФlНАНСОВИХ РlШЕНЬD
(iдентифiкацiйний код за еДРПОУ: 32494741; мiсцезнаходження: м. КиТв, вул. Симона
Петлюри, 30); розмiр внеску до стаryтного фонду (грн.): становить 144 999 800 (сто сорок
чотири мiльйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч BiciMcoT) гривень 00 копiйок, що складае
частку у розмiрi 99,999862 % стаryтного капiталу Товариства;

- частка КОМПАНli Т.А.С. OBEPClAC lHBECTMEHTC ЛlМlТЕД, яка створена та
зареестрована у Республiцi Кiпр пiд реестрацiйним номером НЕ239493, мае зареестрований
офiс за адресою:!iагору 4, KEPMlAXAYC, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, КlПР
- 200 (двiстi) грн. 00 коп., lло складае - 0,000138 % розмiру стаryтного капiталу Товариства.

Сшад учасникiв Товариства вiдповiдае статri 5 Стаryry (нова редакцiя) Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кФlНАНСОВА КОМПАН|Я KI-|EHTP ФlНАНСОВИХ РlШЕНЬ),
затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол вiд 23 серпня 2019 ро,ry) i
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зареестрованого приватним HoTapiycoM КиТвського мiського нотарiального окруry 23 серпня
2019 року, !ержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноТ особи проведена
в единому державному peecTpi пiдприемств та органiзацiй Украiни - 23 серпня 2019 року.

Кiнцевий Бенефiцiарний Власник - Тiгiпко Сергiй Леонiдович, паспорт cepiT АЕ Ns 395478,
УкраТна, MicTo КиТв, вулиця Городецького, буд. 12, кв.69.

Станом на 31 грудня 2019 року, внески до стаryтного капiталу Товариства сплаченi повнiстю
грошовими коштами на поточний рахунок банку в cyMi 145 000 000 (сто сорок п'ять мiльйонiв)
грн. 00 копiйок, що вiдповiдае вимогам пункту 2 cTaTTi 9 3акону УкраТни кПро фiнансовi
послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12.07.2001,

Резервний капiтал. Станом на 3'| грудня 20'l9 року, резервний капiтал складае
2 483 тис. грн. (1,71% вiд розмiру сформованого стаryтного капiталу).

Протягом 2019 року ТОВ кФiнансова компанiя Kl-|eHTp Фiнансових Рiшень> отримало дохiд в
розмiрi 658 919 тис. грн., а саме:

Стаття доходу Вид доходч Счма (тис.грн.)
Дохiд вiд надання кредитiв Процентний дохiд
lншi операцiйнiдоходи

ммiнiстративнi витрати

lншi операцiйнi витрати

HapaxoBaHi та отриманi штрафи та пенi
Розформування резерву у зв'язку iз
продажом знецiненого портфелю
lншiдоходи 2113

Витрати Товариства за 20'|9 piK сtсlадають 653 407 тис.грн. Основними складовими витрат е:

Стагтя витрат Вид витрат Сума (тис.грн.)
Gобiвартiсть
послуг

наданих Процентнi витрати за банкiвськими

Фiнансовi витрати
Витрати з податlry на
прибуток

кредитами та позиками отриманими
Процентнi витрати за цiнними паперами
власного боргу
Комiсiйнi витрати
Роялтi
3аробiтна плата та утримання з неТ

lншi витрати
Витрати на формування резерву пiд
знецiнення
Собiвартiсть проданого кредитного
портфелю
lншi витрати
Процентнi витрати за договорами лiзингу

На нашу думlry, 3BiT про фiнансовi результати за 2019 piK в ycix сутгевих аспектах повно i

достовiрно вiдображае величину i струкryру доходiв i витрат Товариства, а також розкривае
iнформацiю про них.

В рядку,1420 кНерозподiлений прибуток (непокритий збиток), станом на 31 грудня 2019 pot<y

Балансу достовiрно вiдображено прибуток, в cyMi -7 735 тис. грн.

489 623
16 288

150 895

74 382

73 768
90 348
51 454
38 596
,t0 486

160 204

151 080
57

,1 зз7

1 695
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Станом на 31 грудня 20,19 року cTpylffypa власного капiталу ТОВ кФiнансова компанiя
KL|eHTp Фiнансових Рiшень> складаеться з насryпних статей:

Стаття Сума (тис.грн.)
l. Власний капiтал
3ареестрований (пайовий) капiтал
Резервний капiтал

145 000
2 48з

Нерозподiлений прибуток 30 159
Усього за роздiлом l 177 642

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить
177 642 тис. грн.

Аналiз показникiв фiнансовоТ звiтностi ТОВ кФiнансова компанiя Kl-|eHTp Фiнансових
Рiшень> станом на 3'l грудня 2019 року.

Коефi цiент платосп роможностi

Коефiцiент платоспроможностi визначався як вiдношення власного капiталу
(1Т7 642 тис. грн.) до сумарних акгивiв зважених за сryпенем ризику (912 696 тис. грн.).
Нормативне значення коефiцiента платоспроможностi не може бути меншим, нiж 10 ОЬ.

Станом на 31 грудня 2019 року коефiцiент платоспроможностiТовариства дорiвнював 19,5%.

Показни к нормативу поточноТ лiквiдностi

Норматив поточноТ лiквiдностi визначався як вiдношення лiквiдних апивiв (строк погашення

до одного року)до короткострокових зобов'язань iз строком погашення до одного року.

До лiквiдних аtсивiв (302 190 тис. грн.) при розрахунку нормативу поточноТ лiквiдностi
входять:
- грошовi кошти на поточних рахунках у банках (7 530 тис. грн.);
- KopoTкocTpoKoBi кредити, наданi клliентам (260 739 тис. грн.);
- заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв (12 869 тис. грн,)
- поточнi фiнансовi iнвестицiТ (14114 тис. грн.);
- короткострокова дебiторська заборгованiсть (6 889 тис. грн.)
- iншi аlсиви (49 тис. грн.).

!о короткострокових зобов'язань (2З2 079 тис. грн.) входять:
- зобов'язання за короткостроковими кредитами, що одержанi вiд iнших фiнансових установ
(58772тис. грн.);
- зобов'язання за облiгацiями (103 309 тис. грн)
- iншi поточнi зобов'язання (69 998 тис. грн.).

Показник нормативу поточноТ лiквiдностi повинен бути не менше нiж 100%. Станом на
3,1 грудня 2019 porKy показник нормативу поточноТ лiквiдностi становить 130,2О/о,

На ocHoBi проведеного аналiзу та розрахунцу основних економiчних коефiцiентiв, можна
зробити висновок про те, що значення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi
знаходяться в межах нормативних значень i свiдчать про те, що Товариство мае достатнiй
власний капiтал та спроможне забезпечити своечасне виконання своТх поточних зобов'язань.
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flля покритгя безнадiйноТ заборгованостi Товариства створено протягом року страховий
резерв (215 43Т тис. грн.) для вiдшкодування можливих втрат за основним боргом у порядку
та розмiрi, визначеному Податковим кодексом УкраТни.

Таким чином, показники розмiру i струкryри власного капiталу та iншi показники i нормативи
вiдповiдають вимогам, встановленим Положенням про обов'язковi критерii та фiнансовi
нормативи а такох( вимоги, lцо обмежують ризики в дiяльностi фiнансових компанiй
при наданнi фiнансових послуг з адмiнiстрування фiнансових активiв дгlя придбання
ToBapiB у групах затвердженим Розпорядженням !ержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв
фiнансових послуг УкраТни вiд 08 серпня 2017 року Ns 3384 iз змiнами та доповненнями.

Вчсловлення OyMKu шоёо сmану корпораmчвноео управлiння, у mому ччслi сmану
внуmрiшньоео ayOumy вiOповiOно dо сmаmmi 15 3акону УкраIнч кПро фiнансовi
послуеч mа dерл<авне рееулювання puHKiB фiнансовчх послуеr, IVs 2664-1П BiO
12.07.2001 року iз змiнамч mа dоповненням.t mа МеmоOччнuх рекоменOацiй щоOо
счсmемч управлiння mа розкрummя iнформацii фiнансовuмч усmановамч вЁ
27.12.2005 р. Nэ 5207, заmверOженuх розпоряOженням flержавноТ комiсГi з рееулювання
puHKiB фiнансовuх послуе YKpaTHu.

Протягом звiтного року функцiонувала насryпна структура управлiння та система
внутрiшнього контролю Товариства:
- 3агальнi збори учасникiв;
- !ирекцiя Товариства на чолi з Генеральним директором.

3агальнi збори учасникiв Товариства на яких розглядались питання вiднесенi Стаryтом
Товариства до iх компетенцiТ проводились регулярно протягом 2019 року. Поточне
управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року
здiйснював Генеральний дирекгор в межах повноважень, якi встановлено Статутом
Товариства.

В Товариствi робота внутрiшнього аудитора органiзована вiдповiдно до Положення
кПро службу внутрiшнього аудиту), затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол
вiд 3 червня 2019 року). Внутрiшнiй аудитор органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв
Товариства. У вiдповiдностi iз Планом проведення перевiрок ТОВ кФiнансова компанiя
KL|eHTp Фiнансових Рiшень> внутрiшнiм аудитором проводилися перевiрки рiзних аспепiв
дiяльностiТовариства протягом 20'19 року, якiбули описанiу 3BiTi внутрiшнього аудитора.

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не запроваджений. Створення наглядовоТ
ради установчими документами не передбачено.

На нашу думку, система внутрiшнього контролю Товариства забезпечуе уникнення
можливостi здiйснення шахрайства або помилок з боку персоналу. Ми не отримали доказiв
обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттеве
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.

Пiд час виконання завдання (згiдно МСА 720 кВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоТ
iнформацiТ документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) ми здiйснили
аудиторськi процедури щодо виявлення наявних суттевих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, Lцо пiдлягала аудиry, та iншою iнформацiею, що розкриваеться разом iз

фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями,

фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами,
а також юридичними особами до ДержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв фiнансових послуг

9
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УкраТни затвердженого розпорядженням flержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв фiнансових
послуг УкраТни вiд 26.09.2017 р. Ns З840.

Ми не виявили факгiв сутгевоТ невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиry, та iншою iнформацiею, що розкриваеться Товариством та подаеться до KoMiciT разом
з фiнансовою звiтнiстю.

Вuсловлення lyMKu шоOо спiвпрацi ToBapucmBa з пов'язанuмч особамч

,Qо пов'язаних cTopiH Товариства станом на 31 грудня 2019 року вiдноситься ТОВ Kl_|eHTp

Фiнансових Рiшень>, яке володiе часткою у статутному капiталi в розмiрi 99,999862%
(вiдсоткiв)та компанiТ, що входять до банкiвськоТ групи ТАС.

lнформацiя про балансовi залишки по операцiях з пов'язаними сторонами станом на
31,12,2019 piK та операцiТ, якi були здiйсненi протягом 2019 року у порiвняннi iз минулим
перiодом згiдно МСФ3 (lAS) 24 кРозкритгя iнформацiТ u.lодо пов'язаних cTopiH> наведена в

Примiтцi 8 до рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 2019 piK ТОВ кФiнансова компанiя Kl-|eHTp

Фiнансових рiшень>, що додаються до цього 3Biry незалежного аудитора i тому повторно в
ньому не наводяться.

lнформацiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmч балансу

Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати сутгевий вплив на фiнансовий стан ТОВ кФiнансова компанiя Kl-|eHTp

Фiнансових Рiшень> за 20'l9 piK аудиторами не встановлено.

Вчсловлення )yMKu шоdо idенmчфiкацГi mа оцiнкч ауOumорською фiрмою рuзuкiв
суmmево?о вuкрчвлення фiнансовоi звimносmi внаслiOок tuахрайсmва (МСД 240
кВiOповiOальнiсmь ауOumора, шо сmосуеmься шахрайсmва, прч ayOumi фiнансовоТ
звimносmi>).

При проведеннi iдентифiкацiТ та оцiнки аудиторських ризикiв суттевого викривлення

фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитора, lцо
стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоТ звiтностi>) не виявлено обставин, lло свiдчать
про можливiсть шахрайства.

Вiдповiднiсть п.4 ст.14 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторсьщу
дiяльнiсть>

У вiдповiдностi до п.4 ст,14 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторсьlry
дiяльнiсть>, наводимо iнформацiю, яку аудиторський звiт за результатами обов'язкового
аудиry ТОВ кФiнансова компанiя Kl-|eHTp Фiнансових рiшень>, повинен мiстити додатково.
1) Ми були призначенi незалежним аудитором ТОВ кФiнансова Компанiя KL|eHTp

Фiнансових Рiшень> Генеральним дирекгором за рфультатами конкурсного вiдбору.
2) Наше призначення незалежним аудитором ТОВ кФiнансова Компанiя Kl-|eHTp
Фiнансових Рiшень> (iT попередника, якlцо BiH був) вперше вiдбулося 4 жовтня 20'19року.
3агальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить 1,5 року.
3) Ми перевiряемо фiнансову звiтнiсть на ocHoBi тесryвання. PiBeHb тесryвання, яке ми
проводимо, /рунryеться на нашiй оцiнцi ризику того, чи стаття у фiнансовiй звiтностi може
бути сутгево викривлена. У зв'язку з цим наш аудиторський пiдхiд був зосереджений на тих
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сферах дiяльностi Товариства, якi ввакаються нами значними для результатiв дiяльностi
Товариства за 2О19 piK та фiнансового стану на 31 грудня 2О19 року Нашi аудиторськi оцiнки,
включають, зокрема:
а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттевого викривлення iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi,
що перевiряеться, зокрема внаслiдок шахрайства;
б) посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi
для кожного опису та оцiнки ризику суттевого викривлення iнформацiТ у звiтностi, що
перевiряеться;
в) стислий опис заходiв, вжитих нами для вреryлювання таких ризикiв;
г) ocHoBHi застереження щодо таких ризикiв, наведено нами у роздiлi <Ключовi питання
аудиry) цього 3Biry незалежного аудитора.
4) Нам не вiдомо про будь-якi фаrсичнi або пiдозрюванi подiТ, пов'язанi з шахрайством, i

жоднi iншi питання щодо шахрайства не були виявленi пiд час проведення нами
аудиторських процедур.
5) Ми пiдтверджуемо, що цей 3BiT незалежного аудитора узгоджений з Додатковим
звiтом для аудиторського KoMiTery вiд27 березня 2020 року.
6) Ми пiдтверджуемо, lло е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з
Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (кКодекс РМСЕБD) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого
аудиry фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми виконали доречнi етичнi вимоги шодо незалежностi, та повiдомляемо
про те, що нами не було iдентифiковано жодних загроз нашоТ незалежностi як на piBHi

аудиторськоТ фiрми, так i на piBHi tсlючового партнера з аудиry Олендiя Остапа Тарасовича
та персоналу, задiяного у виконаннi завдання з аудиry фiнансовоТ звiтностi Товариства. Ми
не надавали Товариству жодних послуг, заборонених законодавством.
7) Ми не надавали Товариству жодних iнших послуг, включаючи не аудиторськi послуги,
oKpiM аудиry фiнансовоТ звiтностi.
8) Нашi пояснення щодо обсяry аудиту та властивих для аудиry фiнансовоТ звiтностi
Товариства обмежень наведено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi>.

OcHoBHi вiOомосmi про ayOumopcbKy фiрму

Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською компанiею Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю кГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГlСD (далi - ТОВ кГРАНТ ТОРНТОН
лЕгlс>).

Юридична адреса ТОВ кГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГlС) 01004, УкраТна м. КиТв, вул.
Терещенкiвська, ,11-А. Фаrсична адреса - 04050, м. КиТв, вул, Сiчових Стрiльцiв, 60.

Телефон / (факс) - +380 (44) 484 3364 / +з80 (аа) 484 з211

Свiдоцтво про внесення ТОВ кГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГlС) до Реестру суб'екгiв аудиторськоТ

дiяльностi Ns3915 вiд 21 .12.2006 року., чинне до 29.09.2021 року.

Свiдоцтво НКЦПФР про внесення ТОВ кГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГlС) до Реостру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв зi строком дiТдо 29.09.2021 року, серiя та номер П Ns000170, реестрацiйний номер
391.
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Перевiрка проведена насryпними аудиторами.

- Чосова Клавдiя Павлiвна (Сертифiкат аудитора Серiя А Ne 000998,
рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни вiд 16 травня 1996 року No 45).

- Олендiй Остап Тарасович (Сертифiкат аудитора Серiя А Ne 006550,
рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни вiд 23 квiтня 2009 року Ne 201/2).

виданий

виданий

OcHoBHi вidомосmi про yMoBu 0оеовору mа провеOення ayOumy

Перевiрка фiнансовоТ звiтностi ТОВ кФlНАНСОВА КОМПАНlЯ KL{EHTP ФlНАНСОВИХ
РlШЕНЬ) за 2019 piK здiйснена згiдно,Щоговору бlн про надання послуг вiд 4 жовтня
2019 року.

Перiод проведення аудиry: 16 грудня 2019 pot<y - 27 березня 2020 року.

l-{i фiнансовi звiти ухваленi управлiнським персоналом та затвердженi до випусr<у 27 березня
2019 року.

!одатки
- Форма 1 кБаланс (3BiT про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2019 року

Форма 2 K3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)> за 20'l9 piK
Форма 3 K3BiT про рух грошових коштiв> за 2019 piK

Форма 4 K3BiT про власний капiтал> за 2019 piK 1.. ;
кПримiтки до фiнансовоТ звiтностi> за 2019 piK

,.ý.l:
,#уý

.а,
,Qиректор
ТоВ кГРАНТ ТоРНТоН лЕГlс)

Сертифiкат аудитора Серiя А Ns 000998, виданий за
вiд 16 травня ,1996 

року Ns 45

Ключовий партнер iз завдання
ТоВ (гРАНТ ТоРНТоН лЕГlс)

Сертифiкат аудитора Серiя А Ns 006550,
вiд 23 квiтня 2009 року Ne 201/2.

КиТв, УкраТна
27 березня 2020 року

Чосова К. П.

м АудиторськоТ палати УкраТни

Олендiй О.Т.

Ъа рiшенням Аудиторськоi палати УкраТни
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