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______________________________________________________________________________________________________________ 
     ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо   огляду проміжної  фінансової звітності   

 ТОВАРИСТВА   З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» 

 станом на  30   вересня   2019 року  

Адресати: 

-Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

 -Учасникам  та  Управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ     «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП». 

 

Вступ  

  Ми виконали огляд  балансу  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП», (далі по тексту – «Товариство») станом  на 30  вересня  
2019 року  і відповідних звітів про фінансові результати, зміни у власному капіталі та рух грошових 

коштів , які закінчилися  зазначеною датою, і стислого викладу  значущих облікових політик та 
інших пояснювальних приміток, формування та розміру сплаченого статутного капіталу, станом на 
30.09.2019року.   

Ідентифікація оглянутої проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП»: 

-Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30.09.2019 р. (Форма 1); 
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період  з 20.09.2019р. по 30.09.2019р. 

(Форма 2); 

-Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  за період  з 20.09.2019р. по 30.09.2019р. (Форма 

3); 

-Звіт про  власний капітал    станом на  30.09. 2019року ( Форма 4); 

-Примітки  до проміжної  фінансової звітності, які  включають стислий виклад значущих облікових 
політик станом на 30.09.2019року. 
 
 Відповідальність управлінського персоналу  

          Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                

«ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» несе відповідальність за складання і достовірне подання 
проміжної фінансової  звітності  у відповідності  до Міжнародних стандартів фінансової звітності . 
  
Відповідальність аудитора 

           Нашою відповідальністю є надання висновку щодо проміжної фінансової звітності на основі 

нашого огляду.    

Обсяг огляду 

Огляд проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» проводився відповідно до 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (далі - МСА), зокрема до Міжнародного стандарту завдань з огляду (далі - МСЗО) 2400 
(переглянутого) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». 

Цей Стандарт зобов'язує нас планувати і здійснювати огляд з метою отримання середнього 
рівня впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Огляд проміжної 
фінансової інформації складається зі здійснення запитів в основному особам, які відповідають за 

фінансові та облікові питання, і застосування аналітичних та інших процедур огляду, які стосуються 
проміжної фінансової інформації.   

Огляд зазвичай значно менший за обсягом, ніж аудиторська перевірка, яка проводиться 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати впевненість у тому, 
що нам стане відомо про всі значні питання, які можна було б ідентифікувати під час аудиту. 
Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку. 

   В процесі  огляду були використані наступні документи  : 
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    - статутні документи, протоколи, накази; 

    - бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку   та інші первинні документи ; 

    - платіжні документи, що засвідчують сплату  внесків  до статутного капіталу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП»; 

- проміжна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» станом на 30.09.2019 р. 

 

Висновок 

 На основі нашого  огляду проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» ніщо не привернуло нашої уваги, 
щоб змусило нас   вважати, що проміжна фінансова інформація не  надає   правдиву і неупереджену  
інформацію  про фінансовий стан Товариства станом на 30.09.2019 року, його фінансові результати  і   

грошові потоки за період, які  закінчилися зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
прийнятої облікової політики та чинного законодавства України. 

Статутний капітал  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП»  сформований та сплачений виключно грошовими 
коштами  в  обсязі станом  на 30.09.2019 року становить 100 000,00 ( сто тисяч )  гривень 00 
копiйок.  Несплачений Статутний капітал складає 5 000 000,00 (п’ять мільйонів гривень 00 

копійок). 
 

      Інформація стосовно проміжної фінансової звітності  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП » 

               Концептуальною основою  фінансової звітності  Товариства станом на 30  вересня   2019 
року, є  Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)  та Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО).  Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної 
фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 
16.07.99р. № 996-ХГУ, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні,  внутрішні положення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП ». 

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  «Н.А.ГРУП». 

Таблиця 1 

  

Повне найменування юридичної особи  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "Н.А.ГРУП" 

(ТОВ "ФК "Н.А.ГРУП") 

Організаційно-правова форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43240883 

Місцезнаходження юридичної особи 
01030, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 

будинок 33Б, офіс 31 

Перелік засновників (учасників) юридичної 

особи станом на 30.09.2019 року. 

ІВАЩЕНКО МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський 

район, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38, корпус Б, 
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квартира 111 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 

459000.00 

 
ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Адреса засновника: 03037, м.Київ, 

Солом'янський район, ПРОСПЕКТ 
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 34, квартира 

57 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 

459000.00 

 
ЩУРІКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський 

район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, 
квартира 7-190 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 

4182000.00 

 
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР)-ЩУРІКОВА НАТАЛІЯ 

СЕРГІЇВНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- 

, 04074, М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, 

ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, 

КВАРТИРА 7-190 

Розмір Статутного капіталу,станом на 

30.09.2019 року 
Розмір (грн.): 5100000.00 

Види діяльності 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; 

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування 
(основний); 

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. 

Відомості про органи управління юридичної 

особи 

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; 

ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання 

(призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління 

юридичної особи, уповноважених представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми 

особами, або осіб, які мають право вчиняти дії 
від імені юридичної особи без довіреності, у 

тому числі підписувати договори та дані про 

наявність обмежень щодо представництва від 

імені юридичної особи 

ЧУКІН ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ - керівник; 

  

ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - 
підписант 
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Дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі про проведення державної реєстрації 

юридичної особи – у разі, коли державна 

реєстрація юридичної особи була проведена 
після набрання чинності Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців" 

Дата запису: 20.09.2019 

Номер запису: 1 074 102 0000 087553 

           

Розкриття інформації за видами активів. 

           Необоротні активи. 

          Станом на 30.09.2019 року необоротні активи відсутні на балансі Товариства. 

          Оборотні активи. 
           Грошові кошти.  

Станом на 30.09.2019 року залишок грошових коштів   на поточному  рахунку ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  «Н.А.ГРУП» становить                 
99 тис. грн. 
        

        Розкриття інформації  щодо  розміру зобов’язань і забезпечень . 
              Станом на 30.09.2019 року у  поточні зобов’язання   не обліковуються. 

 
        Розкриття інформації стосовно  формування  статутного капіталу та розміру   власного 

капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП ».  

         Формування   та сплата  статутного капіталу 

Станом на 30.09.2019 року зареєстрований статутний капітал  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» становить   5 100 000,00 (п’ять 
мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок і формувався таким чином: 

Первинні ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» були проведені  
18   вересня  2019 року (Протокол Загальних зборів учасників  №01 від 18.09.2019р.). Відповідно до 

протоколу Загальних зборів учасників було прийняте рішення про створення ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» та для 
забезпечення діяльності Товариства сформувати статутний капітал у розмірі  5 100 000,00 (п’ять  
мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок .  

 Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників №01 від 18.09.2019 року засновниками  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» 
є : 

 фізична особа –  громадянка України Щурікова Наталія Сергіївна, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  2859121565, паспорт серія ТТ № 266439, 

виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 09.12.2014,  адреса місця 

реєстрації – м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45 кв. 7-190; 

 

 фізична особа - громадянка України Ільченко Вікторія Володимирівна, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2757709803, паспорт серії СН № 902703, 

виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 20.10.1998, адреса місця 

реєстрації – м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 34, кв. 57; 

 

 фізична особа – громадянин України Іващенко Михайло Віталійович, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2818708233, паспорт серії СО № 316738, 

виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.01.2000, адреса місця 

реєстрації – м. Київ, проспект Маяковського, буд. 38-Б, кв. 111.  
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Визначити наступні частки учасників товариства в Статутному капіталі ТОВ «ФК «Н.А.ГРУП»: 

- Щурікова Наталія Миколаївна - 4 182 000 грн. (82 % статутного капіталу); 
- Ільченко Вікторія Володимирівна - 459 000 грн. (9 % статутного капіталу); 
- Іващенко Михайло Віталійович - 459 000 грн. (9 % статного капіталу) 

 
     Учасником були  зроблені  наступні внески до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП » на  поточний  
рахунок   UA31 3001 1900 0002 6006 0428 7100 1  в   АТ "БАНК АЛЬЯНС", МФО 300119: 

Внесення грошових коштів Іващенко М.В. до Статутного капіталу  ТОВ "ФК "Н.А.Груп" 

Дата Сума, грн Платник Документ 

27.09.2019 100 000,0 Іващенко М.В.. Квитанція № 27-169539/1 від 27.09.2019р. 

 Всього 100 000,0     

 

Таким чином, станом на 30.09.2019р. розмір Зареєстрованого (пайового) капіталу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Н.А.ГРУП» 
складає 5 100 000,00 (  п’ять  мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок, що відповідає установчим 
документам Товариства, і сформований внесками учасника Товариства відповідно до вимог 
Господарського кодексу України та сплачено виключно грошовими коштами в  обсязі   100 000,00 
(сто  тисяч) гривень 00 копійок. Несплачена частка  складає  5 000 000,00 (п’ять мільйонів гривень 00 
копійок). 

 

Інформація про власний капітал  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  «Н.А.ГРУП» 

 

Станом на 30.09.2019р. власний капітал Товариства має наступну структуру: 
                                                                                                                         Таблиця 2 (тис. грн.) 

Пасив балансу 
Код 

рядка 
на 30.09.2018р. на 30.09.2019р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 - 5100 

Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - - 
Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - (1) 

Неоплачений капітал 1425 - (5000) 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього власного капіталу 1495 - 99 
 

Розкриття інформація щодо вартості чистих активів Товариства станом на 30.09.2019 

року. 

На підставі даних балансу Товариства станом на 30.09.2019 р. Аудитором розраховано 

вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними 

документами та розміром статутного капіталу.  

Згідно наданої інформації розрахунок представлений   в таблиці № 3.  

                                                                                                                                  Таблиця 3 

Найменування показника Станом на 30.09.2018 

року (тис. грн.) 

Станом на 30.09.2019 

року (тис. грн.) 

Активи (строка 1300 Балансу), 

усього  

- 99 

Зобов'язання (строки 1595, 

1695, 1700, 1800), усього  

- - 
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Розрахункова вартість 

чистих активів : загальна сума 

активів /рядок балансу 1300/ - 

загальна сума зобов’язань /сума 

рядків балансу 1595,1695, 1700, 

1800) 

- 99 

Статутний капітал - 5100 

Несплачений капітал  5000 

Величина перевищення 

чистих активів (нетто-активів)  над 

розміром сплаченого статутного 

капіталу 

- -1 

 
 

Основні відомості  про аудиторську фірму та умови договору на проведення   перевірки. 
Основні відомості про аудиторську фірму.    

 

Повне  найменування  аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма  «АУДИТ-СТАНДАРТ»; 

Повне найменування юридичної особи відповідно 

до установчих документів: 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Аудит-Стандарт» 

Код за ЄДРПОУ: 32852960 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України: 

№ 3345, рішення Аудиторської палати 

України № 9 від 26.02.2004.  

Свідоцтво про відповідність системи контролю 

якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ 

№362/4 від 26.06.18, дійсне до 

31.12.2023 

Включено до розділів Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності під 

реєстраційним номером 3345 

 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали 

участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 

сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською 

палатою України: 

аудитор Гаєва І.В. (сертифікат 

аудитора серія «А» №007271) 
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 Основні  відомості про умови договору: 

 Відомості про умови договору на проведення   перевірки  Договір №9-29/2019  від 15.10.2019р. 

Дата початку  перевірки 15.10.2019р. 

Дата закінчення  перевірки 05.11.2019р. 

            
Аудитор                                                       І.В. Гаєва 

Директор  

ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»                                               В.М. Титаренко 

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А» 

 
Дата складання  звіту: «05»   листопада   2019 року 
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