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ЗВIТ НЕЗАЛЕ}КНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансовоТ звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ
<ФIНАнсоВА коМПАнlя (АIиБРЕЛЛА>

за piк, що закiнчився З 1 грудн я 2019 року

нАцIонАльнIЙ KoMICII, що здIйсню€
СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

дЕржАвнЕ рЕгулювАннrI у

Управлiнському персоналу та Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАIIIЯ (АМБРЕЛЛА)
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Щумка iз застереженням

Ми

провели аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА KOMIIAHUI кАМБРЕЛJIА> (надалi

Товариство, Компанiя), що складаеться з БЕLлансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на
З|.|2.201_9 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух
грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за piк, що закiнчився зчвначеною датою, та
примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi кОснова для думки iз
застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрчDкае достовiрно,
в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ на 31 грудня 2019 року, та ii фiнансовi
реЗУльТати i грошовi потоки за piк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (нада-пi - МСФЗ) та вiдповiдае вимогам
Закону УкраТни кПро бухга_штерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд
16.07.1999 Jф 996-ХIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.
Основа для думки iз застереженням

Ми звертаемо увагу на те, що Товариством не в повнiй Mipi розкрито iнформацiю щодо
основних засобiв вiдповiдно до вимог параграфiв 73 - 79 МСБО 16 KOcHoBHi засоби> (п.
5 кПримiтки до ба;lансу станом на 31.12.2019р>). Так в рядку 1005 кНезавершенi
капiтальнi iнвестицii> Балансу (Звiту про фiнансовий стан) вiдображено права власностi
на Hep)D(oMe маЙно, яке знаходилося пiд заставою, вiдповiдно до iпотечних договорiв,
придбаних за договорами вiдступлення права вимоги в cyMi 11 490 тис. грн. Згiдно

НаказУ ]ф 0107/01-Од вiд 01 липня 20Т9 року, Товариство веде облiк об'сктiв
нежилого/жилого майна та земельних дiлянок, що на 31.|2.2019 року знаходяться на
Балансi Товариства згiдно мсБО 16 KOcHoBHi засоби>> та вiдображас ix на субрахунку
1521, <Капiтальнi iнвестицii)) до моменту прийняття Засновниками чи керiвником
товариства рiшення щодо використання цих об'ектiв в дiяльностi Товариства чи
переведення ik до складу необоротних активiв, утримуваних для продажу. Вiдповiдно,
амортизацiйнi вiдрахування таких основних засобiв не проводяться згiдно п. 55 мсБо
16 "OcHoBHi засоби>. .Щана HepyxoMicTb пiсля визнання активом, облiковуеться за
переоцiненою сумою згiдно п. 31 МСБо 16 "OcHoBHi засоби>. Оцiнка основних засобiв в
2019 роцi проводилась iз залученням незалежних оцiнювачiв. Збiльшення ба;lансовоi
BapTicTb активу в результатi переоцiнки, визнаеться в iншому сукупному доходi та
накопичуеться у власному капiта_lri пiд назвою ",Щооцiнка". Станом на 31.12.2019 року
ДООЦiНКа нерУхомого майна вiдображена в рядку 1405 кКапiтал в дооцiнках> Балансу
(Звiту про фiнансовий стан) в cyMi 8 001 тис. грн.

Ми звертаемо увагу на те, що Товариством, в примiтках до фiнансовоТ звiтностi, не

в

повнiй Mipi розкрито iнформацiю щодо створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
згiдно мсФЗ 9 <Фiнансовi iнстрУменти)) (п. 4 Примiток KOcHoBHi (cyTTeBi) положення
облiковоТ полiтики>). ТовариствО визнае сумУ очiкуваних кредитних збиткiв (або
ЗДiЙСНЮе вiДновлення корисностi), що е необхiдною для кориryвання
резерву пiд збитки
СТаНОМ На ЗВiтнУ Д&ту, як прибугок або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або
ЗбИТКУ. Використання рiзних припущень таlабо методiв оцiнки, якi обранi Товариством,
може мати значний вплив на визначення BapTocTi фiнансового активу.

ТОВаРиство визнас реЗерв пiд знецiнення дебiторськоТ заборгованостi в разi оцiнки
ймовiрносli ц9lатlтgння оцiнюваноТ заборгованостi як низький. Резерв визнаеться на
iНДИВiдУальнiй ocHoBi - у розрiзi контрагентiв. Резерв розраховуеться i регулярно
ПеРеГЛяДаеться, змiна величини резерву вiдображаеться у звiтi про прибlтки i збитки.
СТаНОМ на 31.12.201'9 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки не створено, так як
УПРаВЛiнСькиЙ персонал Товариства вважас, що на даний момент кредитний ризик за
фiнансовим iHcTpyMoHToM вважасться низьким.

МИ ЗВертаеМо уваry на те, що Товариством не в повнiй Mipi розкрито в примiтках до
фiнансовоi звiтностi iнформацiю, що пiдтверджуе cTaTTi поданi в Звiтi про фiнансовi
РеЗУЛЬТаТи (Звiтi про сукупний дохiд) за 2019 piK вiдповiдно до МСБО 1 кПодання
фiнансовоi звiтностi>. Так за20|9 piK Товариством отримано наступнi доходи:

-

-

Дохiд вiд реа-гliзацii заставного майна в cyMi 1 014 тис. грн;
Iнший фiнансовий дохiд за договорами вiдступлення права вимоги в cyMi 11 тис.
грн;
Iнший дохiд (безповоротна фiнансова допомога) в cyMi 96 тис. грн.

СУКУпний Дохiд в cyMi 8 173 тис. грн., станом на 31.|2.20|9 року, складаеться з дооцiнки
НеРУХОМОГО маЙна. Сума списаних дооцiнок пiсля }чiнки за20|9 piK склала 172 тис. грн.

Ми

Звертаемо увагу на те, що Товариством не в повнiй Mipi розкрито операцii з
ПОВ'язаними сторонами згiдно МСБО 24 "Розкриття iнформацii щодо зв'язаних cTopiH"
(п. 13 Примiток <Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони>). Так Товариством
визначено наступних пов'язаних осiб:

Громадянка УкраiЪи Янушевич оксана ДнатолiiЪна,
зареестрована за адресою: Украiна, 02002, MicTo Киiв, вул. Луначарського, буд.

Фiзична

особа:

|l2, квартира 308, частка у Статутному капiталi 48%;
Фiзична особа: Громадянка Украiни Скуртул Катерина Андрiiъна, зареестрована
за адресою: УкраiЪа, 96000, АР Крим, Красноперекопський район, MicTo
Красноперекопськ, вул. Ка-пiнiна, бул. 31, квартира 6, частка у Статутному капiталi
32%;

Фiзична особа: Громадянин УкраiЪи Щемiнський Сергiй

Анатолiйович,
зареестрований за адресою: УкраiЪа, 04136, MicTo КиiЪ, вул. Марша-ilа Гречки, буд.
11-А, квартира 188, частка у Статугному капiта-lri 20%;
управлiнський персона-п
протягом 2019 року були здiйсненi наступнi операцii iз пов'язаними особами:
Вид операцii
Повернуто безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу
Отримано безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу
Отримано б9зповоротну фiнансову допомогу

Сума, тис. грн.
831

19 256

96

у

2019 Роцi управлiнському персоналу була нарахована заробiтна плата в cyMi 54,3 тис,
грн.

Ми звертаемо увагу на те, що Товариством не в повнiй Mipi розкрито операцii згiдно
вимог до розкриття даних про yMoBHi зобов'язання, що мiстяться в параграфi 86 мсБо

37 <Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи)). Так станом на 31.12.2019
р. та
на дату подання даноТ фiнансовоТ звiтностi в Товариства е суловi позови з фiзичними
особами по договорам факторинry, що свiдчать про конфлiкт iHTepeciB мiж Тов Фк
кАМБРЕЛJIА> та боржниками.

також Товариством не зtвначено вплив на фiнансову звiтнiсть за 2019 pik нових та
перегляЕуtих стандартiв. В складi мсФз, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa
фiнансiв Украihи, якi набувае чинностi 01 сiчня 2020 року вiдсутнi МСФЗ, якi мають
вплив на показники фiнансовоi звiтностi Товариства.
також зzвначаемо, Що в примiтках до рiчноi фiнансовот звiтностi Товариства в окремих
роздiлах iнформацiя розкрита не в повному обсязi (примiтка 8 <Iнша кредиторська
заборгованiсть>; Примiтка 11 кСправедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB>), але це
не мае всеохоплюючого характеру для фiнансовоi звiтностi Товариства.

ми

провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду' iншогО наданнЯ впевненостi та супутнiХ послуГ виданнЯ 2о16-2о17 poKiB,
перекладених украiъською мовою, затверджених В якостi нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням AITY вiд 08.06.2018 року м 361, (нада_тli _ мсА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно
З ЦИМИ СТаНДаРТаМИ ВИКЛаДенО в роздiлi кВiдповiда-пьнiсть аудитора за аудит
фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з
КОДеКСОМ еТики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бУХГа;lТеРiв (надалi - Кодекс РМСЕБ) застосовними в УкраiЪi, до нашого аудиту
фiнансовОТ звiтносТi, а такоЖ виконЕlлИ iншi обов'язки з етики вiдповiдно до вимог
Кодексу РМСЕБ.

ми

вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми
використання ik як основи для нашоi думки.

i

прийнятними для

Ключовi питання аудиry
Ключовi питання аудиту - питання якi згiдно нашого професiйного судження були
ЗНаЧУЩиМи пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного року. Цi питання були
РОЗглянугi в KoHTeKcTi натттого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому i при формуваннi
НаШОi ДУМКи Щодо даноi фiнансовоi звiтностi i ми не висловлюсмо думки по цих
питаннях.

при здiйсненнi оцiнки ключових питань аудиторами

використовув€rлися

рiзноманiтнi
порсоналом
методики
управлiнським
оцiнки та ключових припущень, що були використанi управлiнським персонЕrлом.

прийнятнi методи, включаючи обговорення

з

Нами не виявлено iнших суттевих ключових питань з аудиту, oKpiM тих, що включенi в
пiдставу для висловлення думки iз застереженням.

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

Управлiнський персона.л несе вiдповiдатrьнiсть за складання i достовiрне подання
фiНанСовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внугрiшнього контролю, яку
УПРаВЛiнСькиЙ персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiНанСовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

ПРи складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонЕLл несе вiдповiда-пьнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
РОЗкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
ВИКОристовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бУХгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонЕlJI або плануе
лiквiдУвати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реаJIьних альтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiда-пьнiсть за нагляд
процесом фiнансового звiтування Товариства.

за

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
ТОвариства у цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або

Випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д}мку. Обrрунтована впевненiсть с
ВиСОкиМ piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, rцо аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, Завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHyc. Викривлення можуть бути
реЗУльтатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в
сУкУПностi, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.
ПОМИЛКИ, Та

ВиконуюЧи аудиТ вiдповiдНо до вимОг МСА, ми викорИстовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

,

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суггевого викривлення фiнаrrсовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури
у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та
прийнятними для використання ix як основи для наIrrоI думки. Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
,
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стос/ються ауди-гу, для
розробки аудиторських процелур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внррiшнього контролю;
,
оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
персоналом;

,

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суггева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснуваннЯ такоТ сутгевоi невизначеностi, ми повиНнi привеРнуги увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацiт е неналежними, модифiкувати свою Д}мку. Нашi висновки
Грунтуються на аудиторських докtвах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подiТ або умови мож},ть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi;
оцiнюемо заг€Lльне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що
покладенi в основу if складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

,

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

МИ ТаКОЖ надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незaulежностi, та повiдомляемо ix про Bci
стосунки та iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу неза_шежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту
фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиту. Ми
описуемо цi питання в свосму звiтi аудитора, oKpiM випадкiв, коли законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаемо, Що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому
звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можугь очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

Пояснювальний параграф
внаслiдок ситуацiт, яка склалась в Украiъа , на дату складання данот звiтностi мають
мiсце фактори економiчноi нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на
операцiйне середовище в ykpaTHi, можуть швидко змiнюватись. Стан економiчноi
нестабiльностi може тривати i надалi, i як наслiдок, icHye ймовiрнiсть того, що активи
товариства не зможуть буги реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в ходi звичайнот
ДiЯЛЬНОСТi, ЩО Вплине на результати його дiяльностi. Управлiнський персонал провiв
найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацii визнаних активiв, а також
повноти визнаних зобов'язань. (пункт 9 Примiток <Економiчне середовище>).
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiТ воно вживае належних заходiв для
забезпечення дiяльностi Товариства. Протягом року Товариство не здiйснювало торгових
операцiй з сумнiвними фiнансовими iнструментами.
справедлива BapTicTb фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року дорiвнюе ix ба-пансовiй BapTocTi. Товариство
схильна до загЕrльного фiнансового ризику i ризику лiквiдностi (пункт 10 Примiток <Щiлi
та полiтика управлiння фiнансовими ризиками>).

Керiвництво вважае,

що

Наша думка не була модифiковЕtна з цього приводу.

Iншi питання

Аудит фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 р.

не
проводився, так як Товариство е новоствореним в 2019 роцi. Огляд промiжноi
фiнансовоi
ЗВiТНОСтi станом на 31.0З.2019 року був проведений iншим аудитором, який 16 квiтня
2019 р. висловив немодифiковану думку щодо цiеi фiнансовоi звiтностi.

Iнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо Hei
управлiнський персона;l Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу звiтну iнформацiю. До
iншоi iнформацii вiдносяться рiчнi звiтнi данi Товариства, якi мiстяться окремо вiд
фiНаНСОвих звiтiв, що пройшли аудит, i якi включено до рiчних звiтiв фiнансових установ
у складi наступних документiв:
- Тиryльний аркуш
- ,Щодаток б. Iнформацiя фiнансовоi установи
- Додаток 7. Довiдка про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з
надання фiнансових послуг
-.Щодаток 9. ,Щовiдка про укладенi та виконанi договори факторинry
- ,ЩОДаТОК 14. Iнформацiя щодо структури основного капiта_пу
фiнансовоТ установи
ТаКОТ

ЩУМКа аУДитора щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на рiчнi звiтнi данi
Товариства, i ми не висловлюемо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким
piBHeM впевненостi щодо iншоi iнформацii.

у

зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiда_ltьнiстю е ознайоми-гися
з рiчними звiтними даними та при цьому розглянуги) чи icHye суттева невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиту, або чи ця iнша звiтна iнформацiя виглядас такою, Що мiстить суттеве
викривлення.

На ocHoBi проведеноi нами роботи, ми доходимо висновку, що не icHye суттевого
викривлення iнформацii щодо рiчних звiтних даних Товариства та аудитор не виявив
фактiВ суттевоi невiдповiДностi та викриВлень, якi необхiдно було включити до звiту.

Iнша iнформацiя

не вносячи до нашого висновку застережень, в наступному роздiлi, ми звертасмо увагу
на додаткову iнформацiю, професiйне судження щодо якоi вимагасться Законами
укратни <про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг))
вiд |2.07.200I року Nч 2664-Iп, <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть> вiд 21 грулня 2017 року J\ъ 2258-VIII та Методичними рекомендацiями щодо
iнформацii, яка стосуеться аудиту за201'9 pik суб'ектiв господарювання, нагляд за якими
здiйснюе Нацкомфiнпослуг, затверджених розпОрядженням Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 25.02.202О р. Jt 362.

ЗВIТ ПРО IHШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
ВiдносинИ, що виникають МiЖ 1^rасниками ринкiв фiнансових послуг пiд час здiйснення
операцiй з надання фiнансових послуг регулюе Закон Украiъи кпро фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) вiд 12.07.2001 року J\b 2664-III (далl Закон про фiнансовi послуги), зi змiнами та доповненнями.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВД КОМПДНIЯ
КАМБРЕЛЬ> У своТй дiяльностi дотриму€ться вимог законодавства у сферi фiнансових
послуг та дiе на пiдставi наступних дозвiльних документiв:

повна назва
код за €дрпоу
Мiсцезнаходження
Органiзацiйно-правова
форма товариства
щата державноi реестрацii

OcHoBHi види дiяльностi
вiдповiдно до установчих

докyментiв
Види дiяльностi за

КВЕ[

Чисельнiсть працiвникiв на
звiтну дату

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
КФIНАНСОВА КОМПАНUI (АМБРЕЛJIА)
4285505 1
04053, УкраiЪа, щ, КиiЪ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 77.

Товариство з обмеженою вiдповiда_пьнiстю
01.03.2019 р.
Номер запису: 1,014 102 0000 08з125
надання факторингових послуг

64.99 Надання iнших фiнансових послуг

(KpiM

страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.
2 (два)

Номери, cepii, дати видачi, .
Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоТ установи,
TepMiH дiТ лiцензiй таlабо реестрацiйний номер 13103945, серiя та номер свiдоцтва
дозволу на здiйснення ФК JtlЪ 84З, дата видачi 1,4 травня 2019 року.
Заресстровано вiдповiдно до Розпорядження KoMicii ЛЪ
дiяльностi
843 вiд 14 травня 2019 року.
ЛiцензiТ на провадження господарськоТ дiяльностi з

.

надання послуг з фiнансового лiзингу, надання послуг з
факторинг)r, надання гарантiй та поручительств, надання
7

Кiлькiсть
пiдроздiлiв

вiдокремлених

коштiв у позику, в т.ч. на умовах фiнансового крелиту"
згiдно Розпорядження НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Jt 1009 вiд 04.06.2019 року
Немае

нами розглянуго та сформовано професiйне судження щодо дотримання Товариством
положень законодавчих та нормативних aKTiB на ринку фiнансових послуг, зокрема:
1.1

Статугний капiтал Товариства сформовано в cyMi 5,0 млн. грн., з дотриманням вимог
Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державно реryлювання ринкiв
фiнансових
послуг) вiд |2.07,2001 року м 2664-III та розпорядження ,Щержкомфiнпослуг Jrls 41 вiд
28.08.2003 року "Про затвердження Положення про ,Щержавний
реестр фiнансових

установ).

1.2Товариство дотримуеться обов'язкових критерiТв i нормативiв достатностi капiталу
вiдповiдно до вимоГ затверджених розпорядженням !ержкомфiнпослуг NЬ 41 вiд
28.08.2003 року "Про затвордження Положення про Щержавний реестр
фiнансових
установ)), як для з€UIвника, який плануе надавати один вид фiнансових послуг та
пiдтримуе розмiр власного капiталу на piBHi не меншому нiж встановлений цим
положенням.

1.ЗФормування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв
вiдповiдно до законодавства для Товариства не передбачено.
1.4 Товариство не

входить у жодну фiнансову групу.

1.5Протягом 2019 року Товариство не здiйснювilJlо iнвестицiй. Станом на
року iнвестицiйний портфель Товариства вiдсутнiй.
1.6заборона зал)п{ення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб
наступного iх повернення у Товариства вiдсутня.

iз

31

.l2.20lg

зобов'язанням щодо

1.7товариство не здiйснюе iншоi дiяльностi, kpiM визначенот лiцензiйними умовами,
тобто обмеження щодо сумiщення провадження видiв дiяльностi установлених
пунктом 37 Лiцензiйних умов дотриманi.
1.8товариство надае фiнансовi послуги на пiдставi Примiрного договору факторинry
у
вiдповiдностi до вимог Закону Украiъи <про фiнансовi послуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових послуг)> вiд 12.07.200| року Nэ 2664-II та Правил
здiйснення факторингових операцiй, а також розмiщуе ix на власному веб-сайтi
(http ://ambrella. com. ua/).

1.9товариство ро3кривае iнформацiю шляхом розмiщення на власному веб-сайтi
(http:/iambrella.com.ua/) вiдповiдно до частин четвертоТ та п'ятоi cTaTTi 121 Закону
УКРаiЪИ <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг))
вiд |2.07.2001 року М 2664-III та забезпечуе ii актуальнiсть.

1.10 Товариство дотримусться cTaTTi 10 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та
державно регулювання ринкiв фiнансових послуг)> вiд 12.0,1.200l року Nч 2664-I|I
ЩОДО ПРИЙняття рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB вiдповiдно до правил ГIДМ'ЯТКИ
щодо шляхiв врегупювання конфлiкту iHTepeciB.
1.11 Примiщення, у яких здiйснюеться обслуговування клiентiв (споживачiв), вiдповiдае
вимогам доступностi для осiб З iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення,

вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил

i

стандартiв, про

що

с

документЕtльне пiдтвердження фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та
споруд, який мае кваrriфiкацiйний сертифiкат.

1.12 ЧеРез вiдсутнiсть будь-яких вiдокремлених пiдроздiлiв в Товариствi, до единого
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
фОРМУВанЬ та до ,Щержавного реестру фiнансових установ така iнформацiя не
вносилась.
1.13 Наявна система внутрiшньогО контролю Товариства забезпечуе необхiдну
ВiДпОвiднiсть вимогам ст. 151. Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне
РеryЛЮВаННЯ Ринкiв фiнансових послуг)> вiд 12.07.200| року JrlЪ 2664-II, а роботу
внутрiшнього аудиту органiзовано згiдно з Положенням про службу внутрiшнього
аудиту (контролю), затвердженого загальними зборами 1.часникiв ТОВ кФК
КАМБРЕЛJIА> (протокол Ns 28i03/19-1 вiд 28.03.2019 р.). У вiдповiдностi iз Планом
ПРОВеДеННЯ ПеРеВiРОК ТОВ <ФК кАМБРЕЛJIА) внугрiшнiм аудитором проведено
ПеРеВiРкУ за20|9 piK, за наслiдками якоТ складено Звiт вiд 21 грулня2019 року.
1.14 Товариство дотримуеться вимог щодо облiковоi та рееструючоi системи (програмне
забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку

операцiй

з

надання фiнансових послуг споживачам

Нацкомфiнпослуг.

та подання звiтностi

до

1.15 Товариство проводить готiвковi розрахунки вiдповiдно до норм чинного
ЗаКОнОДаВства, здiЙснюе щорiчну iнвентаризацiю наявноТ готiвки та цiнностей в Kaci,
а також при змiнi матерiально-вiдповiда-гrьноi особи.

1.16

Товариство забезпечено засобами зберiгання грошових коштiв i документiв та мае
в HarIBHocTi yci необхiднi засоби безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових
коштiв, охоронну сигналiзацiю та вiдповiдну охорону) вiдповiдно до умов Щоговору
ОРеНДИ ПРИМiЩення Jф 02l02lС11l19-ю вiд 01.03.2019 року з ТОВ кЮридичне бюро
кСТдИЛIНГ>, код СДРПоУ з827З807.

1.17 Зареестрований капiтал сформований в cyMi 5 000 000 (п'ять мiльйонiв).рн.00 коп.
За рахУнок коштiв Засновникiв та сплачений в повному обсязi в березнi 2019 року.
СтатУтний капiтал сплачено за рахунок BHecKiB Учасникiв повнiстю грошовими
коштами, що пiдтверджено наступними документами:
- Платiжне доручення Ns641765 вiд 15.03.2019 р. через АТ "Альфа-Банк" у м. Киевi
.Щемiнський С.А. в cyMi 1 000 000,00 грн.;
- Платiжне доручення ЛЪ999664 вiд 19.03.2019 р. через АТ "Альфа-Банк" у м. Кисвi
Скуртул К.А. в cyMi 1 600 000,00 грн.;
- Платiжне доручення ЛЪ904176 вiд 19.0З.2019 р. через АТ "Альфа-Банк" у м. Кисвi
Янушевич О.А. в cyMi 2 400 000,00 грн.

не встановлено, оскiльки
аудиторського висновку, який би дав змогу i,x визначити.

щжерела походження коштiв
Учасником Товариства

-

-

Фiзична

особа:

е:

Громадянка

нам не

llредставлено

УкраТни

Янушевич оксана Анатолiiвна,
зареестрована за адресою: УкраiЪа, 02002, MicTo Киiв, вул. Луначарського, буд.
1/2, квартира 308, частка

у Статутному капiталi 48%;
ФiЗична особа: Громадянка Украiни Скуртул Катерина АндрiiЪна, зареестрована
за адресою: УкраТна, 96000, Ар Крим, Красноперекопський район, MicTo
Красноперекопськ, вул. Калiнiна, буд. 31, квартира 6, частка у Статутному капiталi
З2%:

ФiЗична особа: Громадянин Украiни Щемiнський Сергiй Анатолiйович,

заресстрований за адресою: Украiна, 041з6, MicTo Киiв, вул. Маршала Гречки, буд.
1 1-А, квартира 188, частка
у Статутному капiта-lri 20О%.

1.18 Щжерела походження складових частин власного капiталу достовiрно розкриттi у
СКЛаДi Власного капiталу Товариства за 2019 piK та вiдображено в Примiтцi 7
кВласний капiта-п>>.
1.19 Iнформацii стосовно методiв оцiнки справедливоi BapTocTi активiв Товариства
РОЗКРиТО з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та
вiдображено в Примiтках п. 4 в роздiлi <Облiк фiнансових iHcTpyMeHTiB>>.

IНфОРмацiя

про значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких

заiнтересованiсть

2

с

до п. ст. 44 ЗУ <Про товариства обмеженою та додатковою
вiДповiдальнiстю> вiд б лютого 2019 року Ns 2275-VIII (з дати набуття чинностi, тобто з
17.06.2019 РокУ) рiшення про надання згоди на вчинення правочину, якщо BapTicTb
маЙна, робiт або послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 50 вiдсоткiв
ВiДПОвiдно

з

BaPTocTi Чистих активiв товариства станом

на кiнець

приймшоться виключно загальними зборами учасникiв.

попереднього кварталу,

ВпРОдовж 2019 року рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
ЗаКЛючення договорiв безвiдсотковоi фiнансовоi допомоги, придбання кредитних
портфелiв, приЙмшlися виключно рiшеннями уrасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА KOMIIAHUI кАМБРЕЛJIА)), якi
вiдповiдними протокол€tми.

оформлено

Ключовим партнером з€lвдЕlння з аудиту, результатом якого с цей звiт неза;lежного

аУДитора''

Головний аудитор IIАФ 6'АУДИТСЕРВIС'

zJ,/ ,,-',,
//ry
-/

€сiева

Н. К.

/сертифiкат аудитора серiя А J\b 006166 вiд 19.01 .2007 р., виданий рiшенням
АУлиторськоi палати Украiни J\Ъ171l3 вiд 19.01 .2007 р. та зареестрований у Реестру
аУлиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Аулиторськоi палати УкраiЪи за М
101101/

.Щодатки до

звiry : Бшtанс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 piK;
10

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 20l9 piK;
Звiт про р}х грошових коштiв за 2019 piK;
Звiт про власний капiта.п за 20ý_fr5;
Примiтки ло рiчноi фiн
за 2019 piK.
Щиректор ПАФ (АУДИТСЕРВIС)
/серmuфiкаm ауdumора cepii Д N9 0010]
AydumopcbKol' папаmu YKpal'Hu Ns ] 3 Bid 2.
ауdumорiв mа суб'екmiв aydumopcbKoi
]0 ]095/

ярковський А.Й.
року, вudанuй рiuленняlи

заре€сmрованuй у Р е есmру
bKoi' пацаmu YKpai'Hu за М

Щата складання звiry незалежного аудитораz 24 квimня 2020 року

Приватна аудиторська фiрма кАУЩИТСЕРВIС>
Юридична адреса: вул. Гаzарiна, буduнок 2б, л,t. Хллельнuцькuй, Хмельнuцька обл., 29000,
YKpa|Ha

Фактичне мiсцезнаходження: вул. Гаzарiна, буduнок 26, лl. Хмельнuцькuй, Хллельнuцька
обл., 29000, YKpa|Ha
Iдентифiкацiйний код за СДРПОУ : 2\З2З9З|
НомеР та дата Свiдоцтва про внесення до Реестру суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi,

виданогО АПУ: Свidоцmво Ns 0]2В, вudано рiutенням Дуdumорськоl'палаmu YKpal'Hu Bid
2б.0].2001 р. М 98В

в

Номер реестрацii
PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
АулиторськоТ палати УкраiЪи: М 012В (розdiл кСуб'€кmll ауdumорськоI' diяльносmiу;
розDiл ксуб'€кmLt ауdumорськоl' diяльносmi, якi маюmь право провоdumч обов'жковuй
ауdum фiнансовоi'звimносmi> mа розdiлу кСуб'с:кmll ауdumорськоl'diя,lьносmi, якi л,tаюmь
право провоdumu обов'жковLtй aydum фiнансовоi'звimносmi пidпрuемсmв, Lцо сmановлrlmь
суспiльнuй iHmepec>)

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi:
Свidоцmво JW 063 ] вudано рituеннялt дуdumорськоi' палаmu YKpaiHu Bid 29.09.20]6 р. М
330/1.Свlдоцтво чинне до 31 .12,202l р,

Щоговiр про надання аудиторських послуг - NЬ 33 Bid ]7 березня 2020 року ПДФ
dУДИТСЕРВIСD прuзначенuй dля наdання послуz з обов'язковоzо ауdumу фiнансовоi'
звimносmi заzальнllлru збораtпu учаснuкiв Тов кФК кдмБрЕллд> (проmокол м 28/02/201 Bid 28.02.2020 р.)
TepMiH проведення аудиту (аудиторськоi перевiрки) - з ]7 березня 2020 року по 2]
квimня 2020 року

11

код €ДРПОУ

29000, Хмеrьницька обл
м. Хмельницький.
вул. Гагарiна, буд.26.
тел. (0382) 658-167
факс (0382) 7М_083
М 0l2t РфФру rушорЬ Tr суб'€ýl!

213239З|

п/р 260030l922400l
в

АТ <Альфа-Банк>

мФо

300346

Иаumсервiс
приватна аудиторська фiрма

rудпорськоi

дirдхшl АулпорсLкоi пцtтr yкpriпr

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних за2019 piK
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОК) ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

коМПАнIя (dМБРЕЛЛА>

Адресат

-

Нацiональнiй Koмicii', що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг;
- Учасникам та управлiнському персоналу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ (АМБРЕЛЛА)

ЗВIТ IЦОДО РIЧНИХ ЗВIТНИХ ДАНИХ

Ми провели аудит лоданих нижче рiчних звiтних даних фiнансовоi компанii
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (АМБРЕЛЛА)), код за Сдиним державним ресстром пiдприемств та
Органiзацiй УкраТни 42855051, мiсцезнаходження 04053, Украiн?, м. Киiв, вул.
СiЧОВих Стрiльцiв,77 (надалi - Товариство), якi складаються з Титульного аркушу;
IнформацiТ фiнансовоI установи (Додаток 6); !овiдки про обсяг та кiлькiсть

Та Виконаних договорiв з надання фiнансових послуг (!олаток 7);
Довiдки про укладенi та виконанi договори факторингу (!одаток 9); IнформачiТ
ЩОДО СТРУКТУРи осноВного капiтаIу фiнансовоТ установи (!одаток 14) за piK, що
закiнчився 31 грулня 20l9 року.
УКЛаДеНИХ

Вidповidальнiсmь управлiнськоzо персонолу за рiчнi звimнi DaHi

Управлiнський пepcoнut,,I Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цих рiчних звiтних даних фiнансовоi компанii вiдповiдно до
Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами ЮРИДИчниМи особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також
ЮРИДиЧними особами - суб'екгами господарювання, якi за своТм правоврIм статусом
не е фiнансовими установами, аJIе мають визначену законами та нормативноПРаВоВими актами !ержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати
ПосЛУги з фiнансового лiзингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг
ВiД 26.09.2017 р. J\Ъ 3840, iз змiнами внесеними згiдно
Розпорядженням

з

НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг J\Ъ 1635 вiд 18.09.2018 року, а також за такий внутрiшнiй
КОнТроЛь, якиЙ управлiнськиЙ персонал визнас потрiбним для того, щоб

ЗабеЗпечити скJIадання рiчних звiтних даних фiнансовоi компанii, що не мiстить
суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
В iDпов id аль н ic

mь

оу

D

umор а

МИ вiдповiдасмо за висловлення думки щодо цих рiчних звiтних даних фiнансовоТ
КОМПаНii на ocHoBi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
ВiДПОвiдно до вимог Законiв УкраТни <Про фiнансовi lrослуги та державне
РеГУЛЮВання ринкiв фiнансових Irослуг> вiд |2.01.2001 року J\Ъ 2664-III, <Про
бУхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 1б липня 1999 року Nч
996-XIV, кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21 грулrrя
2017 РОКУ JЮ 2258-VIII, Методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка стосу€ться
аУДИТУ За 2019 piK суб'ектiв господарювання, нагляд за якими здiйснюе
Нацкомфiнпослуг, затверджених розпорядженням Нацiональноi KoMiciT, ш]о
ЗдiЙснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 25.02.202О р,
J\Ъ З62 та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
НаДаННя ВПеВненостi та супутнiх послуг видання 20116-2017 poKiB, ltерекладених
УКРаiНСькою мовою, затвердженI.rх в якостi нацiона,чьних стандартiв аудиту
РiШенням АПУ вiд 08.06.2018 року Ns 361 (надалi - МСА). Щi стандарти вимагають
ВiД НаС ДоТримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання
аУДиТУ для отримання достатньоТ впевненостi стосовно вiдсутностi у рiчних
звiтних даних фiнансовоТ компанiТ суттевого викривлення iнформацii.

АУлит передбачае виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
ДОказiв щодо сум i розкриття iнформацiТ у рiчних звiтних даних фiнансовоТ
КОмпанiТ. Вибiр процедур з[l,тежить вiд судження аудитора, вкJIючаючи оцiнку
РИЗикiв суттевих викривлень рiчних звiтних даних фiнансовоТ компанiI в наслiдок
ШаХРаЙСтва або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розгляда€
СиСТеМУ внутрiшнього контролю, що стосусться пiдготовки i достовiрного
ПРеДСТаВлення суб'ектом господарювання рiчних звiтних даних фiнансовоi
КОмпанiТ, З метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за iснуючих
обставин, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
конТролю суб'скта господарювання. Аулит включае також оцiнку вiдповiдностi
ВИКОРИСТаних облiкових полiтик, приЙнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
УПРавлiнським llерсоналом, та оцiнку загаJIьного подання рiчних звiтних даItих
фiнансовоi компанiТ.

Ми вважаемо що отриманi нами аудиторськi докази
надають пiдстави для висловленнJI нашоi думки.

е

достатнiми та вiдповiдними i

Вuсловлення DyMKa

На нашу думку, поданi нижче рiчнi звiтнi данi фiнансовоТ компанii
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНLЯ (dМБРЕЛЛА> за 2019 piK були пИготовленi, в ycix сутт€вих

аспектах, вiдповiдно до Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями,
фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права, довiрчими

ТОВариствами, а також юридичними особами - суб'ектами господарювання,
ЯКi За cBoiM правовим статусом не е фiнансовими установами, але мають
ВиЗначену законами та нормативно-правовими актами Щержфiнпослуг або
НаЦКОмфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового лiзингу,
Затвердженого розпорядженням [Iацкомфiнпослуг вiд 2б.09.2017 року ЛЪ 3840,
iЗ змiнами внесеними згiдно з Розпорядженням Нацiональноi KoMicii', що
здiЙснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Лb 1б35 вiд
18.09.2018 року, а показники фiнансовоi звiтностi, визначеноi Законом Украiни
<ПРО бУхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>>, не суперечать
показникам звiтних даних, поданих до Нацкомфiнпослуг. На ocHoBi проведеноi
нами роботи, ми доходимо висновкуl Що не icHye суттевого викривлення
iНфОРмацii щодо рiчних звiтних даних Товариства та аудитор не виявив
фаКтiв cyTTeBoi невiдповiдностi ,tа викривлень, якi необхiдно було включити
до звiту.
Поясню

в

аль н

uй пар azp аф

УправлiнськиЙ персонilJI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСтю
КФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (АМБРЕЛЛА) склав окрему фiнансову звiтнiсть за
piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi, щодо якоi ми надали окремий аудиторський звiт, датований
24 квiтня 2020 року
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого с цей звiт неза,тежного
аудитора про надання впевненостi щодо рiчних
за2019 piK, с
1"1т""1даних
Головний аудитор ПАФ

"АУДИТСЕРВIС" ,.., -'1"

/сертифiкат аудитора серiя А Jф 00616б
Аулиторськоi палати УкраiЪи }lЪ171/3 вiд 19,
аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяль
101101/

,/

€cicBa

Н. К.

1.2007р., виданий рiшенням
ий у Ресстру
пILIIати Украiни за NЬ

кий А.Й.
Щиректор ПАФ (АУДИТСЕРВIС)
/сертифiкат аудитора cepii А Jф 001015 вiд
, виданий рiшенням
АулиторськоТ палати УкраТни J\Ъ 13 вiд 2
р.та зареестрований у
Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi АудиторськоТ паJIати
УкраiЪи за Jф 101095/
Щата звiту незалежного аудитора про надання впевненостi щодо рiчних звiтних
даних -24 квimня 2020 року

Приватна аудиторська фiрма кАУЩИТСЕРВIС>
ЮРидична адреса: вул. Гагарiна. булинок 26, м, Хмельницький, Хмельницька
обл.,29000, УкраТна
Фактичне мiсцезнаходження: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницький,
Хмельницька обл., 29000, УкраТна
Iдентифiкацiйний код за €ДРПОУ:. 2|32З931

НомеР та дата Свiдоцтва про внеСення до Ресстру субОектiв аудиторськоi
дiяльносТi, виданОго АПУ: СвiдоцтвО Jф 0128, видано рiшенням АулиторськоТ
ltалати УкраТни вiд 26.01.2001 р.

J\Ъ

988

НОМеР ре€страцii в PeecTpi аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi
АУЛИТОРСькоi палати Украiни: Jф 0128 (роздiл <Суб'скти аудиторськоТ
ДiЯЛЬНОСтi>; роздiл <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
ОбОВ'ЯЗКОвий аудит фiнансовоi звiтностi> та роздiлу <Суб'екти аудиторськоТ
ДiЯЛЬнОстi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>)
Щодатки до звiту:
Титульний аркуш, Iнформацiя фiнансовоi установи (Щодаток 6);
ДОВiдКа про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з надання
фiнансових послуг (,Щолаток 7);
Довiдка про укладенi та виконанi договори факторингу (!одаток 9);
IНфОРМацiя Щодо структури основного капiталу фiнансовоТ установи
(Додаток 14).

