
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. 
Тел./факс +38(044)227-19-00 

 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 

 

щодо річних звітних даних 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» 

за 2019-й рік 
 

Керівництву ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ДНІПРОБУД» 

 

Національній комісії, 

 що здійснює державне регулювання 

 у сфері ринків фінансових послуг 
 

Предмет завдання 

 

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД», код 

ЄДРПОУ – 34817818, місцезнаходження - 04071, місто Київ, вул. Щекавицька, 30/39, 

оф.21, за 2019 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань 

з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а 

також вимог чинного законодавства України. 

Предметом перевірки були звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» (далі – Товариство) 

за 2019 рік, що додаються та які включають: 

- Додаток 6. Інформація фінансової установи за IVквартал 2019 р.; 

- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з 

надання фінансових послуг за  2019 р.; 

- Ф1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

- Ф1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Фонди) 

- Ф2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

- Ф3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

- Ф4 Звіт про власний капітал 

 
АУДИТОРСЬКА  ФІРМА 

УКРФІНАНСАУДИТ 
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Метою завдання є надання впевненості щодо відповідності річних звітних даних 

фінансової компанії вимогам «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», затвердженого розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3840 від 

26.09.2017 року (далі – Порядок №3840). 

 

Застосовні критерії 

 

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку №3840 

та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони 

на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники 

діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. 

 

Обмеження щодо розповсюдження 

 

Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку № 3840 розроблені 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета 

завдання може не підходити для іншої мети. 

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, в результаті 

чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між 

іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» або Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. 

 

Відповідальність сторін 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, 

відповідно до чинного законодавства України та Порядку № 3840 та за такий внутрішній 

контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних 

звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку № 3840. 

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання 

впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 

2016 - 2017 років) приймаючи до уваги національні нормативи. 

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю 

якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 

документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних 

стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 

Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 

об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 

професійної поведінки. 
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Огляд виконаної роботи 

 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний 

період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. 

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння 

предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; 

оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у 

відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; 

виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, 

аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.  

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі 

необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських 

доказів, необхідних для формування обмеженої впевненості аудиторів, щодо предмета 

перевірки. 

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються 

за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи 

при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої 

впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі 

виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості 

 

Висновок 

 

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої 

уваги, що б змусило нас вважати, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» при складанні річних 

звітних даних за 2019-й рік, не дотримано в усіх суттєвих аспектах вимоги «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», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3840 від 26.09.2017 року.  

  

Основні відомості про аудиторську фірму 

Найменування Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«УКРФІНАНСАУДИТ».  

Код за ЄДРПОУ  24089565  

Дані про включення до Реєстру 

аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (далі – 

Реєстр) 

ПП «Аудиторська фірма  «УКРФІНАНСАУДИТ» 

включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності» та розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності») під номером 

1610. 

Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою 

України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та 

продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4                                                                                                                           

Інформація про аудиторів  Збожинська Валентина Іванівна 
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Сертифікат аудитора № 006585 виданий 

Аудиторською Палатою України, рішення № 203/1 від 

02.07.2009р. 

Номер реєстрації у Реєстрі 100013 
Місцезнаходження  01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4 

Контактний телефон ( 044) 227-19-00 

 

Основні відомості про умови договору 

Дата та номер договору 
Договір на проведення аудиту № 0411-

НФП від 04.11.2019р. 

Дата початку та дата закінчення  
04.11.2019 р. 

27.04.2020 р. 

 

Ключовим партнером завдання, результатом якого є цей звіт, є Збожинська Валентина 

Іванівна. 

 

Ключовий партнер 

Номер реєстрації у Реєстрі 100013 

Сертифікат аудитора № 006585 

від 02.07.2009 р 
                         Збожинська В.І. 

 

 

Директор ПП «АФ «Укрфінансаудит» 

Номер реєстрації у Реєстрі 100014 

Сертифікат аудитора № 000967  

від 16.06.1996 р. 
                         Збожинський В.П. 

 

Адреса аудитора: м. Київ,  вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4 

 

 

«27» квітня 2020 року 

 

 

 

 

 

 


