
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна фінансова звітність  

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
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ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУ-

ДИТ» 

Код ЄДРПОУ 37024556. Свідоцтво АПУ № 4352  

03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 

+ 38 (050) 384 5758 

+ 38 (067) 322 4651 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг; 

Учасникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ« ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА» 

 

Думка з застереженням. 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», (надалі  за текстом  «Товарис-

тво»), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019року; 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік; Звіту про рух 

грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік; Звіту про власний капітал за 2019 

рік, та приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі « Основа для вислов-

лення думки із застереженням» нашого звіту фінансова звітність, що додається, відо-

бражає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 

2019 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 

датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням 

Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, товари, послуги, складається з  заборго-

ваності винагороди управителю, станом на 31.12.2018 року,  заборгованість становить 

74249 тис. грн., станом на 31.12.2019 року,  заборгованість становить 65425 тис. грн., не 

зважаючи на той фактор , що за 2019 рік, заборгованість зменшилась на 8824 тис. грн., на 

нашу думку, вона залишається достатньо великою.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповіда-

льність згідно з цими стандартами викладено в розділі  

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалеж-

ними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 

Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними ви-

могами, 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. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущи-

ми під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Визнання, оцінка і об-

лік виплати винагороди управителю. Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з сут-

тєвістю залишків за статтею «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
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послуги» та суб’єктивною природою суджень керівництва, які застосовувались при визна-

ченні справедливої вартості дебіторської заборгованості . Ці питання розглядались в кон-

тексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні ду-

мки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Інша інформація  

Звіт щодо надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства, інформація що-

до фондів фінансування будівництва, а також обсяг та кількість укладених та викона-

них договорів з надання фінансових послуг. 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію щодо фон-

дів фінансування будівництва, а також обсяг та кількість укладених та виконаних догово-

рів з надання фінансових послуг фінансової компанії, які складаються Товариством відпо-

відно до вимог «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими уста-

новами - юридичними установами публічного права, довірчими товариствами, а також 

юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм статусом не є фінансо-

вими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держ-

фінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» 

затвердженого розпорядженням від 26.09.2017 року №3840 та містить зведений Баланс 

фондів фінансування будівництва станом на 31.12.2019 року та Довідки про обсяг та кіль-

кість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 2019 рік. 

Станом на 31.12.2019року всього укладено -752 договори: 

Укладено в 2019році – 0 договорів; 

Виконано за 2019 рік - 245 договорів;  

Не виконано в 2019 році -507 договорів. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на цю інформацію та ми не роби-

мо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з на-

шим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інфо-

рмацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформаці-

єю і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 

інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі прове-

деної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інфо-

рмації, 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 по-

вноваженнями,  за фінансову звітність. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фі-

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

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фі-

нансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або поми-

лки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

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

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтер-

ського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати То-

вариство 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 в цілому 

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

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

ності, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить сут-

тєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

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

вано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що прий-

маються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звіт-

ності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо ауди-

торські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські дока-

зи, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для на-

шої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайст-

ва є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні тверджен-

ня або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються ауди-

ту, 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 управлін-

ським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персо-

налом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтер-

ського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висно-

вок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поста-

вити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті ауди-

тора 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. В тім майбутні події або умови можуть примусити Товарист-

во припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включ-

но з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність опе-

рації та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достові-

рного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві ау-

диторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього конт-

ролю, виявлені нами під час аудиту. 

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

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі сто-

сунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
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З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищи-

ми повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту 

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

Ми описуємо ці питання в нашому звіті  аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому 

звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити 

його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами. 

Інформація відповідно до Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських 

звітів, що подаються до «Нацкомфінпослуг», за результатами аудиту річної звітності 

та звітних даних фінансових установ за 2019 рік. 

 

 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ТОЛОКА» 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32955460 

Повна назва Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА» 

Скорочене найменування ТОВ «ФК «ТОЛОКА» 

Вид економічної діяльності за 

КВЕД 

 64.19 Інші види грошового посередництва  

 

 

Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд.1 

Дата державної реєстрації, но-

мер свідоцтва 

26.04.2004 року, номер запису про включення відомо-

стей про юридичну особу 1 073 120 0000 003629 та 

видано Свідоцтво серія А00 №003756. 

Орган, який видав свідоцтво 

про реєстрацію 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміні-

страція 

Код фінансової установи 13 

Дата реєстрації в Державному 

реєстрі фінансових установ 

17.09.2004 

Реєстраційний номер у Держав-

ному реєстрі фінансових уста-

нов 

№2366 

Серія та номер свідоцтва фінан-

сової установи 

ФК №32 

Кількість відокремлених під-

розділів 

0 

Середня кількість працівників 4 

Директор Скиба Ю.С. 

Головний бухгалтер Бондаренко І .П. 

 

Дата затвердження фінансової звітності Товариства 26.02.2020 року. 

Далі ми наводимо інформацію щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законо-

давства з наступних питань: 

 

1. Формування (зміни) статутного капіталу Товариства: 

Статутний капітал  сформований  згідно з вимогами чинного законодавства України ін-

шими нормативно-правовими актами та статуту Товариства. 



 

 6 

Товариство засноване відповідно до рішення засновника, затвердженого Загальними збо-

рами учасників, що підтверджено протоколом № 1 від 15.03.2004 р. 

Станом на 31.12.2019р. статутний капітал Товариства становить 47500 тис. грн., в 

2019році ,змін в статутному капіталі не відбувалось.   

Статутний капітал повністю сформований у попередні звітні періоди,  шляхом внесення 

грошових коштів на поточний рахунок Товариства. 

Станом на 31.12.2019р. власний капітал Товариства становить 37354 тис. грн. та склада-

ється із:  

- зареєстрованого статутного капіталу  Товариства у розмірі 47500 тис. грн.,  

- резервного капіталу у розмірі 85тис. грн.,  

- непокритого збитку у розмірі 10231тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2019 р. учасниками Товариства були (%): 

 

Учасники Товариства 31.12.2018 31.12.2019 

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВЕЛЛФОРТ" 

Адреса засновника: 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 

77027, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 

8.68 8.68 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" 

Код ЄДРПОУ засновника: 36797872 

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, 

ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А 

91.32 91.32 

Всього 100 100 

 

Розмір статутного капіталу наведено в таблиці. 

 (тис. грн.) 

 За 2018 рік За 2019 рік 

Розмір статутного капіталу 47500 47500 

 

2. Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможно-

сті, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, доде-

ржання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінан-

совими активами: 

На підставі даних фінансових звітів аудитори здійснили розрахунок показників фінансо-

вого стану Товариства. 

 

Показники фінансового стану Товариства 

 

Показник Розрахунок Нормативне 

значення 

31.12.2019 р. 31.12.2018р. 

Достатність капіталу 

Коефіцієнт достатнос-

ті капіталу 

Власний капітал (під-

сумок розділу І пасиву) 

/ залучені кошти (роз-

діл ІІ+ розділ ІІІ паси-

ву) 

не менш 

0,4-0,5 

0,4577 0,5132 

Платоспроможність 

 
Коефіцієнт фінансової 

 

Власний капітал (під-
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стійкості 

 

сумок розділу І пасиву) 

/ активи (валюта балан-

су) 

не менш 

0,4-0,5 

 

0,314 
 

0,3391 

 

Ліквідність 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (КЛ1) 

Підсумок розділу ІІ ак-

тиву - рядок 1100+1110 

/ підсумок розділу ІII 

пасиву 

не менш 

0,5 

0,959 0,9563 

Коефіцієнт миттєвої 

ліквідності (КЛ2)  

Рядок1120+1125+1160+ 

1165 / підсумок розділу 

ІII пасиву 

не менш 

0,2  

1,0108 1,0183 

 Фінансова стійкість 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності (КФН) 

Підсумок розділу І па-

сиву /  

валюта балансу (рядок 

1900) 

    не менш  

0,1 

 

 

 

0,314 

 

 

 

0,3391 

 

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризува-

ти загальний фінансовий стан Товариства на 31.12.2019р., як нормальний. Значення 

показників на звітну дату балансу відповідають нормативним значенням, що свідчити 

про достатній рівень як абсолютної, так і загальної ліквідності, достатній рівень пок-

риття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості (автономії). Динаміка 

наведених показників фінансового стану свідчить про наявність потенційних можливо-

стей продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у найближ-

чому майбутньому. Товариство має можливість розрахуватись по вимогах кредиторів 

та по своїх поточних зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу. 

 

Чисті активи Товариства 

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням вимог Закону України 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року 

№2275-VIII (далі – Закон про товариства). Згідно наданої інформації розрахунок пред-

ставлений в таблиці № 3. 

 

Розрахунок вартості чистих активів  
 (тис. грн.)  

Найменування показника За попередній  

період  

За звітний період  

Активи (рядок 1300 Балансу), усього  116767 114085 

Зобов'язання (рядок Балансу 1595, 1695, 

1700, 1800), усього  

73784 8 1603 

Розрахункова вартість чистих активів:  

загальна сума активів (рядок Балансу 1300) 

- загальна сума зобов’язань (сума рядків 

Балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

3 740  3 723 

Статутний капітал 47500 47500 

 

На кінець звітного періоду вартість чистих активів Товариства складає  37354 тис. грн., 

величина чистих активів менше розміру статутного капіталу на 10146 тис. грн.  
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Управління ризиками 

Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх 

негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та 

уникнення.  

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вар-

тість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 

унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і на-

прямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 

 

3. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих ре-

зервів відповідно до законодавства: 

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчив-

ся 31.12.2019 року, є МСФЗ та МСБО. 

Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерсь-

кого обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом 

про облікову політику №1-ОП від 18.02.2016р. зі змінами  та розкрито в Примітках до 

фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ  році Товариство 

дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахуван-

ня, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, мо-

жливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітно-

сті за  звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають 

на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про по-

тенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Протягом 

звітного 2019 року  Товариство  дотримувалась принципу незмінності облікової полі-

тики. 

Дебіторська заборгованість поточна, та з термінами ,що перевищує один рік. Станом на 

31.12.2019 року Товариство визнає резерв від знецінення фінансових активів: за дебі-

торською заборгованістю за кредитними договорами в сумі 646 тис. грн. 

 

4. Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 

фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої: 

Товариство не входить до фінансової групи. 

 

5. Структура інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (на-

зва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності: 

У Товариства інвестиційний портфель відсутній. 

 

6. Щодо наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зо-

бов'язанням щодо наступного їх повернення: 

Протягом 2019 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб. Това-

риство  дотримується  вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних 

осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцен-

зійних умов № 913, а саме: «Господарську діяльність з надання фінансових послуг у 

частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступ-

ного їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання від-

повідної ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових 

активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення». 
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7. Щодо допустимості суміщення окремих господарських операцій, на прова-

дження яких Товариство отримало ліцензію: 

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності, установленого пунктом 37 «Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів)», затверджених постановою КМУ від 07 грудня 2016 року № 913.  

Товариство надає виключно фінансові послуги згідно із ліцензією на провадження гос-

подарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на рин-

ку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансо-

вого кредиту, яка видана Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, Розпорядженням №1150 від 05.07.2018 року, строк дії 

ліцензії  - безстрокова. 

 

8. Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до зако-

нодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством: 

Товариством  надаються  фінансові послуги на підставі договорів, які відповідають  

вимогам статті 6 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання рин-

ків фінансових послуг», стаття 18 Закону України «Про захист прав споживачів», роз-

ділу ІІ Закону України «Про споживче кредитування», статті 1056-1 ЦКУ та положен-

ням внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством. 

 

       9. Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпе-

чення її актуальності:   
Товариство надає клієнтам  інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також роз-

міщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на влас-

ному веб-сайті  http// toloka.uafin.net та забезпечує її актуальність. 

 

10. Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 

Товариство дотримується вимог статті 10 України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту інте-

ресів. Протягом  звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 

 

11. Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється Товариством обслугову-

вання клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших мало-

мобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного 

обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат: 

Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог  

пункту 28 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінан-

сових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених 

постановою КМУ  від 07 грудня 2016 року № 913. 

Відповідність приміщення: Фізична особа підприємець,експерт з технічного обстежен-

ня будівель і споруд, сертифікат Серія АЕ,№004186 від 26.04.2016року, Гугля С.В., на-

дав Висновок №13-ТО, від 13.03.2019року, , що облаштування нежитлових приміщень 

ТОВ «ФК «ТОЛОКА» за адресою: м.Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 1, загаль-

ною площею 20,0 кв.м., який належить йому на праві оренди, згідно договору нежитло-

вих приміщень №01/03-О від 01.03.2019 року, відповідає вимогам пункту 28 «Ліцензій-

них умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених постановою КМУ  від 

07 грудня 2016 року № 913, для обслуговування клієнтів мало мобільних груп населен-

ня. 
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12. внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єди-

ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-

ських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до 

вимог, установлених законодавством: 

Відокремлені підрозділи у Товариства відсутні.  

 

13. Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 

Згідно статуту Товариства, служба внутрішнього аудиту (контролю) - це визначена окрема 

посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства.  

Згідно наказу № 12-к від 18.05.2017 року  назначено  внутрішнього аудитора. Реалізація 

функцій  внутрішнього аудитора Товариства протягом 2019 року пов’язана з забезпечен-

ням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за вико-

ристанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бух-

галтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення вста-

новлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.  

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію і 

оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, для 

визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом 

розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності служби внутрішнього контролю. Відповідно, ми не помітили суттєвих 

проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в цьому 

аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора). Ми не помітили нічого суттєвого 

що могло б змусити нас вважати, що Товариство не має відповідну систему внутрішнього 

аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих 

викривлень  унаслідок шахрайства або помилки. 

За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності прово-

диться зовнішній аудит. 

 

14. Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціа-

льне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання 

фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг: 

У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення 

та спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надан-

ня фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 

 

15. Щодо готівкових розрахунків: 

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого за-

конодавства, а саме: «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

21.01.2004 р. №22 (із змінами). 

Станом на 31.12.2019 року залишок грошових коштів Товариства складає 17063 тис. 

грн., у тому числі на поточному рахунку 17063 тис. грн., що підтверджується виписка-

ми банку. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за спра-

ведливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 
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16. Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних за-

собів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналі-

зацію та/або відповідну охорону): 

Товариство забезпечує  зберігання грошових коштів і документів та наявність необхід-

них засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналі-

зацію та/або відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових 

розрахунків, установлених Постановою НБУ «Про затвердження Положення про ве-

денні касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148. 

Приміщення Товариства обладнані пультовою цілодобовою охороною. В своєму кори-

стуванні Товариство має металеві вогнетривкі шафи, де зберігаються документи, а та-

кож сейфи 2-го класу опору для зберігання готівкових коштів. 

 

17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу 

(джерела походження коштів): 

Внески до статутного капіталу були сплачені в попередні періоди виключно грошови-

ми коштами. Несплаченого або вилученого капіталу немає. 

 

18. Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал 

у дооцінках, внески до додаткового капіталу): 

Станом на 31.12.2018р. власний капітал Товариства має наступну структуру:  

(тис. грн.) 

Пасив балансу 
Код ря-

дка 
на 31.12.2018р. на 31.12.2019р. 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
1400 47500 47500 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 85 85 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 (9722) (10231) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього власного капіталу 1495 37863    37354 

 

Станом на 31.12.2019 року резервний капітал у Товариства  становить 85 тис.грн. 

Непокритий збиток станом на 31.12.2019 становить 10231 тис. грн. 

 

19. Щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів 

фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів То-

вариства: 

Станом на 31.12.2019 Товариство визнає резерв від знецінення фінансових активів, а 

саме за дебіторською заборгованість за кредиторською заборгованістю за товари робо-

ти послуги, в  сумі 646 тис. грн. 

 

Інші питання. 

Ми отримали запевнення від управлінського персоналу Товариства, що події після звітної 

дати щодо оголошення пандемії COVID-19 та запровадження у зв’язку з цим обмежуваль-

них карантинних заходів не є такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток 

Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які невизначеності щодо безперервної дія-

льності Товариства, і не потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності за 

рік, що закінчився 31.12.2019р., та примітках до неї. 
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Інші елементи  

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих 

документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мі-

жнародний фінансовий аудит» 

Код за ЄДРПОУ: 37024556 

Свідоцтво про відповідність систе-

ми контролю якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 

26.06.18, дійсне до 31.12.2023 

Включено до розділів Реєстру ау-

диторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності під реєстраційним номе-

ром 4352  

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ-

НОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ-

НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

Прізвище, ім’я, по батькові ауди-

торів, що брали участь в аудиті та 

їх номер реєстрації у реєстрі 

Покляцька Лариса Петрівна - 000602 

Арцев Мирослав Юхимович - 100206 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата та номер договору на проведення ау-

диту 
№03/46 від 03.03.2020р. 

Дата початку  аудиту 

Дата закінчення проведення аудиту 

03.03.2020 

25.04.2020 

 

Партнером завдання  з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Покляцька Лариса Петрівна. 

Підпис аудитора ___________              Покляцька Л.П. 
 

 

Директор            _________________             Арцев М.Ю. 

 

м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 

 

Дата: 25 квітня 2020року 

 


