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Національній комісії~ що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

Учасникам та керівництву ТОВ «ФК «СОКУР» 

Звіт щодо фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР», (код за ЄДРПОУ: 

38749600, місцезнаходження: 04053, м. Київ. пров. Киянівський, 7А), надалі за текстом -
Товариство, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, звіт про рух грошових коштів 
(за прямим методом) за 2017 рік, звіт про власний капітал за 2017 рік та примітки до 
фінансової звітності за 201 7 рік, які включають стислий виклад важливих аспектш 

облікової політики. 

На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року в сумі активів і пасивів 

балансу 478 961 тис. грн. та прибутку, як підсумкового фінансового результату 11 тис. 

грн. і складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» і Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2015 року, 
(МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 

палати України № 344 від 04.05 .2017 року, для застосування до завдань, виконання яких 
буде здійснюватися після 1 червня 2017 року та «Методичних рекомендацій щодо 
аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та 

звітних даних фінансових установ за 2017р.», затверджених Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг № 142 від 01.01.2018р. 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розд1m 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, 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 та прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 
Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити 

в нашому висновку. 
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Інша інформація 

Інформація щодо річних звітних даних 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. 

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є інформацією, яка міститься у 

Звітності до Національної Комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг за 2017 р. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями , 

отриманими шд час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить 

суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 
. . 

дати звпу аудитора, ми доходимо висновку, що ~снує суттєве викривлення та 

невідповідність цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту, крім тих які розкриті у 

фінансовій звітності, але є доречними для користувачів для розуміння аудиту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі , 

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

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. 
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості , що фінансова звітність у 

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

звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 

~снує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обrрунтовано очікується, вони можуть 
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впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової . . 
ЗВІТНОСТl. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
. . . . . 
вщповщь на щ ризики, а також отримуємо аудиторсью докази, що є достатюми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски , 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
. . . 

• отримуємо розумшня заходш внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцшюємо прийнятність застосованих облікових політик та обrрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом ; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 

товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звп1 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення . 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 

про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати , 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 

час аудиту. 

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

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання , які могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність , а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. 

Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017 р. ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 
здійснено у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду , 
іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2015 року, (МСА), прийнятих в 
якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 344 від 
04.05.2017 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 1 
червня 2017 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 
звіті незалежного аудитора», МСА 71 О «Порівняльна інформація - відповідні показники і 
порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
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інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 

250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», тощо. 
Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і 

виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень та з урахуванням вимог Розпорядження 

Нацкомфінпослуг № 3840 від 26.09.2017р. «Про затвердження Порядку надання звітності 
фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного 

права, довірчими товариствами, а також юридичними особами суб'єктами 

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

визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або 
Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу». 

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо 

дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор здійснив 

відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, 

зокрема: 

1. Повідомлення Товариством Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у 
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних 
днів з дня настання таких змін - дані вимоги дотримані. 

2. Надання Товариством клієнту (споживачу) інформації відповідно до ст.12 Закону 
про фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеної ч.1 ст.12 зазначеного 

закону на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення іі актуальності - дані вимоги 

дотримані. 

3. Розкриття Товариством інформації відповідно до ч.4, ч.5 ст.12 1 Закону про 
фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) -
дані вимоги дотримані. 

10. Дотримання Товариством обмеження щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, встановлених п.37 Ліцензійних умов № 913, р.2 Положення 
№ 1515 - дані вимоги дотримані. 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР». 

Скорочене найменування: ТОВ «ФК «СОКУР». 

Код за ЄДРПОУ: 38749600. 
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Киянівський, 7 А. 
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 12.06.2013 р. 
№ 10701020000050273 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК № 405 від 23.07.2013 р. 
Основний вид економічної діяльності: надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення) 
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Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою 

діяльність. 

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у 

відповідності до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме 
свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися 

або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів 

для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства. 

Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підстав сумніватись в 

здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. 
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану 

Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства. 

Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в 

Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої 

економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не 

маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий 

стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Товариства 

облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2017 р. є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою з Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті 

Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих роз'яснень Державної служби 

статистики України. Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає 

основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з 

дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації 

господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ). 

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури 

обліку, які Товариство використовує при ведені обліку та складання звітності відповідно 

до МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, 

визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. 

Розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Розкриття інформації стосовно власного капіталу 

Відповідно до звітності та даних аналітичного обліку власний капітал Товариства 

станом на 31.12.2017р. становить 5 093 тис. грн. та є меншим за розмір зареєстрованого 
капіталу. Таким чином, за даними аудиторської перевірки відповідності розміру власного 

капіталу Товариства встановлено, що показники розміру і структури власного капіталу 

Товариства відповідають вимогам п 1. р.ХІ «Положення про Державний реєстр Фінансових 
установ», затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 4368 від 28.11.2013р. 

Відповідність розміру складеного капіталу установчим документам 

Статутний капітал відповідно до Статуту Товариства оголошений у розм1р1 

5 500 000,00 грн. (П'ять мільйонів п'ятсот тисяч грн. ОО коп.). 
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Єдиним учасником Товариства є юридична особа резидент України 

ТОВ «СОКУР», частка якого у Статутному капіталі становить 5 500 000,00 грн. (П'ять 
мільйонів п'ятсот тисяч грн. ОО коп.) , що складає 100% Статутного капіталу, 100% 
ГОЛОСІВ. 

Формування Статутного капіталу Товариства відбувалось наступним чином: 

Згідно Статуту про створення та діяльність ТОВ "ФК "СОКУР", затвердженого 

Загальними зборами учасників Товариства від 10.06.2013р. (Протокол № 1) та 

зареєстрованого 12.06.2013 р. статутний капітал Товариства становив 3 ООО ООО гривень -
ТОВ «СОКУР» частка 100%. 

Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників (Протокол № 8 від 
23.06.2014 р.) та зареєстрованої 24.06.2014 р" розмір Статутного капіталу збільшився до 
5 ООО ООО грн. 

Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників (Протокол № 26 від 
14.12.2016 р . ) , розмір Статутного капіталу Товариства збільшено до 5 500 ООО грн . 

ТОВ «СОКУР» перерахувало грошові кошти у розмірі 5 500 000,00 грн. (П'ять 
мільйонів п'ятсот тисяч грн. ОО коп.), що підтверджується виписками Банк Національні 

Інвестиції від 26.06.2013р" ПАТ «ПУМБ» від 27.06.2014 р. та від 20.12.2016 р. 
Наведені відомості підтверджуються в повному обсязі на підставі наданих та 

перевірених первинних документів Товариства. 

Таким чином, станом на 31.12.2017р. з 5 500 000,00 грн. (П'яти мільйонів п'ятиста 
тисяч грн. ОО коп.) Статутного капіталу Товариства учасником сплачено 5 500 000,00 грн. 
(П'ять мільйонів п'ятсот тисяч грн . ОО коп.) виключно в грошовій формі, що складає 

100% від розміру Статутного капіталу Товариства, який відповідає Статуту Товариства. 

Розкриття інформації стосовно активів 

Станом на 31.12.2017р. активи Товариства складаються з необоротних і оборотних 

активів загальною вартістю 478 961,0 тис. грн. Товариство має наступний склад активів: 

Необоротні активи, всього: 294 060,0 тис. грн., у т.ч.: 
- нематеріальні активи - 7,0 тис. грн.; 
- довгострокова дебіторська заборгованість - 294 053,0 тис. грн. (основна сума боргу за 
Договорами позики) 

Оборотні активи, всього: 184 901,0 тис. грн" ут. ч. : 
- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 1,0 тис. грн. ; 

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 9,0 тис . грн.; 

- дебіторська заборгованість за розрахунками нарахованих доходів - 8 202,0 тис. грн. ; 

- інша поточна дебіторська заборгованість - 174 678,0 тис. грн. (відсотки за Договорами 
позики , заборгованість за цінними паперами); 

- поточні фінансові інвестиції - 1 660,0 тис. грн. (прості акції емітентів - юридичних 

осіб); 

- грошові кошти та їх еквіваленти-351,0 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності за справедливою 

вартістю у відповідності до вимог МСФЗ. 

Поточні фінансові інвестиції відображені у фінансовій звітності за справедливою 

вартістю, що відповідає вимогам МСФЗ 32 "Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 9 
"Фінансові інструменти". 
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Згідно даних обліку залишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства 

станом на 31.12.2017р. складає 351,0 тис. грн. Дані підтверджуються випискою з рахунку 
в обслуговуючому банку. Залишку готівкових коштів у касі Товариства не має. 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно 

визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов' язані з їх 
використанням. На підставі вищенаведеного аудитор робить висновок про відповідність 

розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ. 

Розкриття інформації щодо зобов'язань 

Довгострокові зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2017р. становлять 

294 054,0 тис. грн. (зобов'язання за облігаціями). 

Станом на 31.12.2017р. поточні зобов'язання ТОВ «ФК «СОКУР» становлять 

179 814,0 тис. грн" а саме: 
- короткострокові кредити банків - 171 650,0 тис. грн.; 
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3,0 тис. грн.; 
- поточні забезпечення - 16,0 тис. грн.; 
- інші поточні зобов'язання - 8 145,0 тис. грн. (нараховані відсотки за облігаціями 

та кредитами). 

Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов'язань 

Товариства. Зобов'язання Товариства є реальними, оцінені належним чином та 

підтверджуються даними первинних документів і аналітичного обліку. 

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов'язання щодо сплати податків 

та зборів, не сплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги 

за 2017р. відсутні. 

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені на балансі Товариства за 

достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На 

підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 

Товариством інформації про зобов'язання вимогам МСФЗ. 

Розкриття інформації щодо фінансових результатів 

Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності Товариства всього витрати за 

2017р. склали (129 646,0) тис. грн., а саме: 
- адміністративні витрати - (1 139,0) тис. грн.; 
- фінансові витрати - (128 504, О) тис. грн. 
- витрати з податку на прибуток - (3,0) тис. грн. 

Загальна сума доходів Товариства за 2017р. складає 129 657,О тис. грн" у т.ч.: 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 91 494,0 тис. грн" інші 
фінансові доходи - 38 163,0 тис. грн. Визнання та оцінка доходів Товариства за 2017р. 
проводилися згідно з вимогами МСФЗ 18 «Дохід». 

Аудитор підтверджує правильність визначення доходш та витрат Товариства, 

відповідність даних по доходах та витратах первинній документації та даним 
бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, визначений Товариством як різниця між 
доходами та витратами, прибуток за підсумками 2017р. склав 11,0 тис. грн. Чистий 

прибуток за 2017 рік в сумі 11,0 тис. грн. використано на покриття збитків минулих 
звітних періодів. Залишок непокритого збитку на 31.12.2017р. становить 1 657,0 тис. грн . 

Звіт про фінансові результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно 1 

достовірно відображає розмір та структуру доходів, розмір та структуру витрат 

Товариства, а також розкриває інформацію про них . 
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Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). 

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів 

змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а 

також оцінити потреби суб'єкта господарювання у використанні цих грошових потоків. 

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними 

для використання, не має невикористаних запозичених кошпв, що є наявними для 

майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов'язань інвестиційного характеру, 

до яких існують будь-які обмеження щодо використання. 

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2017 року на рахунках у 
банках складає 351,0 тис. грн. 

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі) 

Станом на 31.12.2017р. загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

складає 5 093,0 тис. грн., з яких зареєстрований (пайовий) капітал - 5 500,0 тис. грн., 
неоплачений капітал відсутній, непокритий збиток - 1 657,0 тис. грн., резервний капітал -
1 250, О тис. грн. 

Інформація про наявність подІИ після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 

фінансовий стан. 

Подій після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні. 

Інформація про пов'язаних осіб 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» та 
МСА 550 «Пов'язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо 
надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. 

Згідно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться 

під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що 

прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на 

його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

Інформація щодо пов'язаних осіб розкрита у Примітках до фінансової звітності 

належним чином. 

В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку 

пов'язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не встановлено. 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб' єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», нами 

були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до 
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 
Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти 
при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 
Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих 
даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинник1в, діяльності 
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суб' єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 

структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними 

бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

Основні дані про аудиторську фірму 

№ 
Показник Значення 

з/п 

1. 
Повне найменування, код Товариство з обмеженою відповідальністю 

за ЄДРПОУ Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277 
Номер та дата Свідоцтва 

Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської 
про внесення до Реєстру 

палати України від 26.01.2001року№98, подовжено 
суб' єктів аудиторської 

рішенням аудиторської палати України від 24.09.2015 
діяльності, виданого АПУ 

року, № 315/3 до 24.09.2020 року. 

Свідоцтво про 
Свідоцтво №0751, затверджене Рішенням АПУ від 

відповідність системи 
25.01.2018 року №354/3 про те, що суб'єкт 
аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку 

контролю якосТІ 
системи контролю якосТІ аудиторських послуг, 

створеної відповідно до стандартів аудиту, норм 

2. 
професійної етики та законодавчих і нормативних 

вимог, що регулюють аудиторську д1яльюсть 

Номер, серія, дата видачі 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, 

. . . 
свІДоцтво про внесення до 

яю можуть проводити аудиторсью переюрки 

фінансових установ відповідно до Розпорядження 
реєстру аудиторських 

Національної комісії, що здійснює Державне 
фірм, які можуть 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 
проводити аудиторсью 

17.09.2013 № 3234 (реєстраційний номер Свідоцтва 
перевірки фінансових 

0063), продовжено Рішенням № 3109 від 10.12.2015 р., 
установ ВІДПОВІДНО ДО 

строк дії Свідоцтва з 17.09.13 р. до 24.09.2020р. 
Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

Прізвище, ім'я, по Перепечкіна Ірина Михайлівна 

батькові аудитора, який сертифікат аудитора серія А № 006129, виданий 

3. проводив аудиторську рішенням Аудиторської палати України № 165 від 
перевірку, та серія, номер 30.06.2006 року, продовжений рішенням Аудиторської 

та дата видачі Сертифіката палати України № 325/2 від 26.05.2016 року до 
аудитора, виданого АПУ 30.06.2021 року 

4 Місцезнаходження 
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

(юридична адреса) 

5 Адреса здійснення 
02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

діяльності 
6 Телефон/ факс 044 565-77-22, 565-99-99 
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Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення аудиту - Договору № 05-2/02 від 05.02.2018 року. 
Дата початку 05.02.2018 року. 
Дата закінчення проведення аудиту - 06.03 · ~~f9.1\l:llllllli>.J 

• 

Генеральний директор 
(сертифікат аудитора серія А № 006129, виданий рішення 
рішенням Аудиторської палати України № 325/2 від 26.05.2 

Перепечкіна І.М. 
№ 165 від 30.06.2006 року, продовжений 

Перевірка проводилася в межах 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

офісу ТОВАРИСТВА З 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» за 

адресою: 04053 , м. Київ, пров. Киянівський, 7 А 

Дата видачі аудиторського висновку 06.03.2018 року 
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