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Ео UDlT
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiона-ltьному банку Украiни
Засновникам (учасникам) i керiвництву ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "А ФIНАНС"

звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

!умка
Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "А ФIНАНС) (код еДРПОУ цtstgtzt,
мiсцезнаходження: УкраТна, 01133, MicTo Киiв, вулиця М. Бойчука, булинок 2З,
примiщення 2) (далi по тексту - ТОВ (ФК (А ФIНАНС> або Товариство), що склада€ться
з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на Зl грулня2020 р., Звiту про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд) за2020 piK, Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом) за piK, що закiнчився зtвначеною датою, та Примiток до
фiнансовоi звiтностi, вкJIючаючи стислий виклад значуtцих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грулня 2020 р., та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за piK, що закiнчився зЕIзначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiда€ вимогам законодавства Украiни, що
регулю€ питання бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вidповidальнiсmь
ауOumора за ауdum фiнансовоi звimносmi>> нашого звiту. Ми € незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга,rтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики лля бlхгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), та етичними вимогами,
застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також викона,ти iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi
докази е достатнiми i приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. IJi пи,гання

розглядаJIись в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувztлись
при формуваннi думки щодо Hei; при цьому ми не висловлю€мо окремоi думки щодо цих
питань.
Нами не виявлено iнших ключових питань щодо аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства,
KpiM наведеного нижче.

Операцii'з zоmiвкою

Товариство станом на 3lJ22020p. заданими фiнансовоi звiтностi ма€ залишки готiвки в
cyMi 1403б тис. грн., що складае 98 Yо вiд валюти балансу, значнi готiвковi залишки у
Товариствi пов'язаннi з основною дiяльнiстю, а саме здiйснення валютно-обмiнних
операцiй.
Ми провели оцiнку системи внутрiшнього контролю за операцiями з ваJIютно-обмiнних
операцiЙ, дотримання вимог чинного законодавства при здiйсненнi ваJIютно-обмiнних
операuiЙ у вiддiленнях, регулярнiсть ix проведень управлiнський персоналом. На
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вибiрковiй ocHoBi перевiрили суми, що стосуються встановлення лiмiтiв грошових коштiв
для вiддiлень Товариства, та Тх дотримання; наявнiсть укладених з працiвниками, якi
безпосередньо вiдповiдають за KacoBi операчii логоворiв про матерiальну
вiдповiда"rьнiсть, а також виконzlJIи iншi аулиторськi процедури для отримання достатнiх
та належних аудиторських доказiв для пiдтвердження правильностi, в ycix суттевих
аспектах, обсягу визнаних операцiй. Суми визнаних операцiй стисло розкрито в Примiтцi
6.1.5. <Грошовi кошти)) до фiнансовоi звiтностi, а облiкова полiтика описана у Примiтцi
з.з.2.

Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша
iнформацiя складасться з рiчних звiтних даних Товариства за 2020 piK, визначених
<Порядком надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами
юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними
особами - суб'ектами господарювання, якi за своiм правовим статусом не с фiнансовими
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового
лiзингу>, затвердженим Розпорядженням !ержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни вiд26.09.2017 р. JЪ 3840, (далi по тексту - Розпорядження Jr,lЪ

3840), а саме:

Титульний аркуш (додаток б);

!овiдка про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з надання фiнансових
послуг (лолаток 7);

!овiдка про укладенi та виконанi договори факторингу (лолаток 9).

!овiдка про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту (додаток 12).
Iнформацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоi установи (додаток 14).

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширю€ться на рiчнi звiтнi данi та, вiдповiдно,
ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоТ iнформацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiда-llьнiстю е ознайомитися
з рiчними звiтними даними та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж
рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя вигляда€ такою, rцо мiстить суттсве викривлення.
Я*що на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHyc сутт€ве
викривлення цiеТ iншоi iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання чiсi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визнача€
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонtLт несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плану€
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лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших реаJIьних ilльтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями) несуть вiдповiда,rьнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi

НашимИ цiлямИ е отримаНня обгрунТованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому
не мiститЬ суттевогО викривлення внаслiдок шахрайства або помилки; та випуск звiту
аУДИТОРа, ЩО МiСтить нашу д}мку. Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM
ВПеВНеНОСтi, проте не гарантуе, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСД, завжди виявить
суттсве викривлення, коли воно icнye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
абО ПОмилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
ОЧiКУСться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiсТ фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи ауди^г вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
Внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й викону€мо аулиторськi
ПРОЦеДУРи У вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що с
ДОСтатнiми та приЙнятними для використання iх як основи для нашоI думки. Ризик
невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для
ВИКРИВЛеНня внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;

О ОТриМУемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, tцо стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
ВИСЛОВЛеНня ДУМки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачiТ, зроблених управлiнським
персонzшом;

О ДоХодимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонilлом
ПРиПУЩення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку
Та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттсва
Невизначенiсть щодо подiЙ або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо
МИ ДОхОДиМо Висновку щодо iснування такоi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi
Привернути увагу в нашому звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформачii е ненiulежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

роЗкриттями iнформацii, а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть операцii та
подii, що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми пОвiдомля€мо тим, кого надiлено найвиlцими повноваженнями, разом з iншими
пиТаннями iнформацiю про запланованиЙ обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аУлиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
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Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконitли вiдповiднi етичнi вимоги щодо незЕlлежностi, та повiдомляемо iм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавuLтась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудиту

фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi € ключовими питаннями аудиту. Ми
опису€мо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначасмо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому
звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

Звiт вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними вимогами

Форма та змiст цього роздiлу звiту аулитора розглянутi у вiдповiдностi Закону УкраТни
пПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12 липня
2001р. NЬ 2б64-III, Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з надання

фiнансових послугD, затверджених постановою КМУ вiд 07.12.20lб р. J\Ъ 913 (далi по
тексту - Лiцензiйнi умови Jю913), <<Положення про Щержавний ре€стр фiнансових
установ)) (Розпорядження .Щержкомфiнпослуг вiд 28.08.2003 року J\b 41 зi змiнами та
доповненнями), <<Положення про порядок видачi небанкiвським фiнансовим установам,
операторам поштового зв'язку лiцензiй на здiйснення вzllютних операцiй> НацiонаJIьного
банку Украiни ]ф 297 вiд 09.08.2002р. (далi по тексту Постанова НБУ JЮ297) iнших
законодавчих i нормативних документiв. !отримання вимог законодавства щодо:

Формування cmamym+ozo капimалу

Вiдповiдно до Статуту учасниками (засновниками) Товариства станом на З|.12.2020 р. е:

Фiзична особа - громадянин УкраiЪи - НIКОЛА€В BIKTOP АНАТОЛIИОВИЧ, Частка у
статутному капiталi, складае: 9900000,00 гривень, (99 %).
Фiзична особа - громадянин Украiни * ШТРИКУН ОЛЕКСIЙ ОЛЕГОВИЧ, Частка у
статутному капiта,ri, складае: 50000,00 гривень, (0,5 %).
Фiзична особа - громадянин Украiни - КУРНОСЕНКО ОЛЕКСIИ ГЕННАДIИОВИЧ,
Частка у статутному капiталi, складас : 50000,00 гривень, (0,5 %).
Отримана iнформацiя свiдчить про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу ТОВ
кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (А ФIНАНС) станом на Зl.|2.2020 року вимогам
Нацкомфiнпослуг/вимогам НБУ чинному законодавству Украiни та Статуту Товариства.
Статутний капiтал Товариства сформовано у встановленi законодавством термiни
повнiстю, внески сплачено учасниками (засновниками) у повному обсязi у минулих
звiтних перiодах, вiдповiдно до заявлених в установчих документах сум та часток.

IHtлi пumання, lцо сmо суюmься про в ad ження ? оспоd apcbKol- diяльн о cmi

Товариство станом на 31.|2.2020р. мас дiючi лiцензiТ на провадження господарськоТ
дiяльностi з надання фiнансових послуг, виданi Нацкомфiнпослуг згiдно розпорядження
вiд З1.05.2018 р.Jф 815, а саме на: надання послуг з факторингу; надання коштiв у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.

Обмiн в€L'tют здiйснюеться на пiдставi лiцензii на здiйснення ваJIютних операцiй Ns 22 вiд
25.07 .20|9р. виданоi нБУ.

Вiдповiдальними посадовими особами за ведення фiнансово-господарськоi дiяльностi та
складання фiнансовоi звiтностi Товариства протягом перiоду, що перевiрявся, були:

директор Товариства: Нiколасв BiKTop Анатолiйович з 07.02.2018 р. по даний час,



то в А р и с т в А з о Б м Еж Е н о ю в I дп 3Ёш]ilнёlъlЁi;т,1 &3Ё"^"Ш#.ff ffi т :i"Ъi,#'fi:rr
станом на 3l .12.2020 р. за 2020 piK

призначений згiдно протоколу Jtlb 1 вiд 06.02.2018 р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ
кФК <А ФIНАНС>. Обов'язки головного бухгалтера покладено на Олексюк Тамара
IBaHiBHa згiдно наказу Jф 237-к вiд 05.08.2020р. Рiшенням керiвництва Товариства ведення
облiку здiйснюеться, вiдповiдно до наказу <Про органiзацiю бухгалтерського облiку> Nч 1

БО вiд 0б.02.2018р.

Здiйснення внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту проводиться штатним
працiвником внутрiшнiй аудитор Iлащук Ю.М. вiдповiдно до накirзу Jф 3-к вiд 01.11.2018

р.

Облiкова та рееструюча системи включа€
передбачають ведення облiку операцiй
подання звiтностi до НБУ.

Товариство надас та розкривае клiенту (споживачу) усю необхiдну iнформацiю на
офiцiйнiй сторiнцi в IHTepHeTi: https://afinance.kiev.ua де розмiщенi внутрiшнi правила
надання фiнансових послуг та iнша iнформачiя, передбачена дiючим законодавством.

Фiнансова установа дотримуеться вимог, щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд

фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного iх повернення, установлених пунктом 38

Лiцензiйних умов ]ф913, так як у неi вiдсутня лiцензiя на TaKi послуги.

Товариство дотриму€ться вимог cTaTTi 10 Закону Украiни про фiнансовi послуги Ns2бб4-
III щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB.

Примiщення Товариства доступнi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп
населення.

Фiнансова установа забезпечена засобами зберiгання грошових коштiв i документiв, мас в

наявностi yci необхiднi засоби безпеки та дотримуеться законодавства щодо готiвкових

розрахункiв.

Вiдповiднiсть керiвника i головного бухгалтера Товариства Професiйним вимогам до
керiвникiв та головних бухгалтерiв фiнансових установ, частково пiдтвердженi
свiдоцтвами. Реестрацiйнi номери свiдоцтв: керiвник Jtlb39/17 строк дiТ свiдоцтва вiд
24.О3,2О|7р. до 24.0З.2020р; головний бухгалтер JЮ БФК-42120 строк дiТ свiдоцтва вiд
l9.0б.2020 р. до 19.06 .2023р.

Партнером завдання з аудиту, резуль
цей Звiт незыIежного аудитора, €

Аулитор
(сертифiкат Na 007510) Парипса О.А.

Парфенюк I{.B..Щиректор-аудитор (сертифiкат J& 0069

Киiв, Украiна
19 березня 202|р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АУДИТОРСЬКА ФIРМА
(ТЕО-АУДИТ>)
Кол €!РПОУ 41458007
Свiдоцтво про включення до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв Jtls 4708, рiшення
Дулиторськоi палати УкраТни вiд27 ,07.2017 р. ]ф 378/2. Свiдоцтво дiйсне ю 21.07.2022 р.

програми 1С Бухгалтерiя 8.3, Wоrd та Excel., якi
з надання фiнансових послуг споживачам та



товАриствАзоБмЕжЕпооr,оп3ЁiЁi,il;iё;-ъl6ffi "^t.ъi"^"ffi#"тllТ:iъ",fr ;Ёl
станом Ha31.12.2020 р. за 2020 piK

Мiсцезнаходження (юридична адреса) 03150, м. КиiЪ, вулиця Велика Василькiвська,
булинок llll1ll3, офiс А.
тел.. (09б) 454 1З б4, (099) 018-69-75.

Додатки до звiту:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грулня 2020 р., (Форма J\Ъ1);

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020 piK, (Форма JФ2);

3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за2020 piK, (Форма ]ф3);

4. Звiт про власний капiтал за2020 piK (Форма JФ4);

5. Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi 2020 piK;

6. Iнформачiя щодо включення суб'екта аудиторськоТ дiяльностi до Ресстру аулиторiв
та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, що ведеться вiдповiдно до Закону Украiни

"Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
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