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Керівництву ТОВ "ФК "СОІ<УР" 

Націо1-:1альній ко:wkії, що здійснює 

держав~ 1е регулюва1-:1ня у сфері 

ринків фінансових послуг 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ "ФК "СОКУР" (далі -
Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про фіна1-1совий стан) станом на 31 
грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 
2018р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р. , Звіту лро 
власний капітал за 2018р, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питаю 1я, описаного в розділі «Основа 

для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додасться, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 
грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Між1 rародних стандартів фінансовоі" 

звітності (далі - МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням 

У примітках до річної фінансової звітності Товариство не в повному обсязі 

розкрило інформацію, яка надає користувачам фінансовоі" звітності можливість 

оцінити цілі, політики та процеси Товариства стосовно управлінrrя капіталом та 

інформацію про зроблені припущення, що стосуються майбутнього, та інші 

основні джерела невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які становлять 

значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та 

зобов'язань у наступному фінансовому році, як цього вимагає Міжнародний 

стандарт фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансової звітності» . Відповідно 

ми не маємо змоги оадати цю інформацію, тому нашу думку було модифіковано. 



Оскільки це 11е має всеохоплюючого характеру дпя фінансової звітності 

Товариства, Аудитор вважає за доціпьне висловити думку із застереженням щодо 
цієї фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отрим:ані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереже1-rням. 

Ми провели аудит відповідно до Закону Україии «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяrrьність» №2258-VIII від 21.12.2017 року та МСА 

(видання 2016-2017 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА), 
затверджених рішетшя~1 Аудиторської лапати України № 361 від 08.06.2018 року, 
та Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, за результата.VІи аудиту річної звітності та звітних даних 

фінансових установ за 2018рік, затверджених Розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

№257 від 26.02.2019 року. 
Нашу відповідальність згідно з ЦЮІІИ стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є ·незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики дтrя бухгалтерів 

(далі - Кодекс РМСЕБ) та етич11ими вимогами, застосованими в Україні до нашого 
аудиту фінаrrсової 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 і прийнятними дпя використання їх як основи дnя нашої 

думки із застереженням . 

Ключові питання аудиту 

Ключові питаю ІЯ аудиту - це питаю-rя, які, на наше професійне судження, 

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 

поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 

звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому 

ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові 

питання аудиту, про які т-rеобхідно повідомити в нашому Звіті, відсутні. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація с інформацією, яка міститься у Звітності до Націо11альної комісії, що 

здійснює державне реrулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2018 рік, 
визначеною Розпорядже1-шям No 3840 від 26.09.2017 року 11Про Порядок надання 
звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами-юридичними 

особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичню.1и 

особами-суб' єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є 

фінансовими установами, aJJe мають визначену законами та гюрмативно

правовими актами можливість надавати послуги з фінансового лізингу" (зі 

змінами, внесеними Розпорядженням від 18.09.2018року№ 1635). 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюсться на іншу 

інфорr-.1ацію та ми 1-1е робимо висновок з будь-яким рівием впевненості щодо цієї 

іншої інфорr-1а1 ф. 
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У зв' язку з Ііашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацісю та при цьому розгляиути, чи існує суттєва 

невідповідність між іпшою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення . 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення uієї іншої інформації, ми зобов' язані повідомити про цей 

факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Ми 

можемо зазначити про адекват1-1ість системи бухгалтерського обліку, процедур 

внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в 

Товаристві. 

Відповідальнjсть управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Товариства несе відповідаль1-fість за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський 11ерсонал визначає потрібною ДТІЯ 

того, щоб забезпечити складаг1ня фінансової звітаості, що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

П ри складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здапіості Товариства продовжувати свою діяльність па 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питаш-~я, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущеІ-Іня про безперервність 

діяль~-юсті як основи дпя бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність, або 11е мас інших реальІІих альтернатив цьому. 

Ті, кого наділе1 ю найвищиии повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесо~1 фінансового звітування Товариства. 

Відпов ідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

І Іашими ціJ1ями є отримання обrрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у uіпому не містить суттсвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обrрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 1 ·ар<:tг11·ує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривленг1я, якщо воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обrрунтовано очікується, 

вони ~южуть вп.'1ивати на ек01ю~1іч1-1і рішеиня користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо 

професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завданая з 

аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконує~ю 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 

докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи ДJІЯ 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 

вищим, ніж дпя викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
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включати з~юву, підробку, rтав~1исні пропуски, неправильні твердження або 

нехтування захода~1и внутріш11ього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, дrІЯ розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не 

для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо 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 дпя 

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 

під значний сумнів мож'ТИВість Товариства продовжити безперервну діяльність. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім ~айбутні 

події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

без11срервній осаові; 

• оцінюємо загальне подапня, структуру та зміст фінансової звітності 

включно з розкриттями і1-1формації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 

Ми повідомлясмо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та су'~тгєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які супєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також на11аємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосу1іки й інші питання, які могли б обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, і1 ~формація щодо яких надавалась тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими. питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора 

крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 

корисність дrlя інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

По8ідолие1tня фі11пнсоffо10 усттюffою Нпціонпльну комісію ,що зді1іс1110є держа811е 
регул10ffп1111я у сфері ри11кі8 фі11пнсо8нх послуг про Всі зміни дпних 

Товариство у разі зміни даних повідомляло орган ліцензування про всі 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання 

ліцензії, протяго~1 ЗО календарних днів з дня настання таких змін. 
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Нпдпння кліє11111у (с11ож118пчу) інфорлтції 

Товариство на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», г1адавало доступ до інформації щодо своєї 

діяльності, визначену частиr-юю першою статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулюваю-~я ринків фінюісових послуг від 12.07.2001року No 
2664 - ІІІ із змінами та доповненнями, також Товариство розміщувало інформацію 
на власному веб-сайті та забезпечувало її актуальність. 

Розкриптzя фінпнсо8ою устпно8ою інформації 

Товариство на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001року № 2664-Ш із 

змінами та доновнеmіями, розкривас інформацію щодо діяльності фінансової 

установи шляхом її розміщення на безоплатиій основі в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фі11ансові установи та на власному веб-сайті 

http:/ /www.zvitnist.corn.ua/38749600 в обсязі та порядку передбаченому 

Національною комісією, що здійснюс державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

Пршї11яття рі~11е11ь при конфлікті і11тересі8 

Товариство у разі наявності ко11флікту інтересів дотримувалося вимог статті 

10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12.07.2001року № 2664-ІП із змінами та доnовнен1-rями. 

Відпо8ід11іс111 ь 11рш-1іщень 

Товариство мас у користуванні окремі нежитлові приміщення за його 

місцезнаходжею-1ям. 

ВNесе1111я фі11п11со8010 устп110Вою і11фор,,юц ії про Всі с801· Відокремлені підрозділи 

У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію 

про які необхіщю вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підnрисмців та громаJl,ських формувань та до Державного реєстру 
фінансових установ. 

Зпбезпечеш1я фінпнсоВою устаио8ою зберігання документів 

Товариство забезпечує зберігання документів та має необхідні засоби 

безпеки (зокрема сейфи для зберігання доку~1ентів, охоронну сигналізацію та/ або 

відповідну охорону). 

Дотрштння фінпнсо8ою устпноВою обмежень щодо суміщення про8пдження 8иді8 
господпрської діяльності 

Предметом безпосередньо1· діяль1 юсті Товариства протягом 2018 року було 
надання лізингових та факторингових послуг. Провадження господарської 
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діяльності з надання фінансових послуr здійснювалося Товариством на підставі 
чинних ліцензій. 

Фінансова компанія дотримується обмежень щодо суміщення провадження 

видів господарської діяльності, установлених п.37«Піцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності аа ринку цінних паперів)», що затверджеио Постановою Кабінету 

Міністрів України № 913 від 07.12.2016 року та розділом 2 «Положення про 

встановлеиня обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання 

певних видів фінансових послуг» (Розпорядження Державної ком1сн з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 8 липня 2004 року N 1515 із 
змінами). 

№ 

Розкршнтя інформачії щодо з,ністу су111тє8их (5 і більше Відсотків Від ВідпоВідного 
розділу балансу) стт11еІі бплп11су станом 11п 31.12.2018 року 

Статrя балансу Сума, Інформація 

з/п тис.грн. 

Відображе110 заборгованість (основна cy'v1a 
позики), яка пре.:~.ставаяє собою фі11ансову 

заборгова1-1ість, що сrворюється Товариство~• 

1 Довгострокова . tебіторська 29-l 053 Ш'ІЯХО"-1 на.:~.а1111я грошей у позику 

заборгова 11іС11, боржникові. Довгострокова дебіторська 

заборгован ість враховуєт1,ся за 

амортизаційною оартістю з використанням 

методу ефектищ rої ставки оідсотка 

відповідно до вимог МСФЗ. 

Відображено поточну дебіторську 

заборгованісn, з нарахованих відсотків за 

2 Дебіторс1,ка заборгованість з 7774 договорами позики. Первинне визнання 

нарахован11х J tOxo;:i.iв дебіторської заборrованості здійснюється за 

(ТОРГОВА) справедrrивою вартістю відповідно до вимог 

МСФЗ. 

Відображено поточну дебіторс1,ку 

заборгооаr 1іст1, за наданою Товаристоом 

Іт11а поточна . tсбіторська поворот~ юю фіпа11со1юю допомогою. 

з 
заборгова1 1 іС'п,(НЕТОРГОВА) з 001 Первинне виз11а1111я дебіторської 

заборгованості З.J.ійснюється за 

сnравед.,ивою вартістю вШлові.д.но до ви~юг 

МСФЗ. 

4 
Зареєстроuаний (пайовий) 

5 500 
Наведе~сю зафіксова11у в установчих 

капітал документах суму стату·пюго капіта.'fУ. 

Відображено суму Резервного капіталу, 

5 Резерв1-1ий капітаJ 1 1 251 
стоореаоrо за раху1 юк оідрахуоашrя з 

чистого прибутку ,11а підставі протоколів 
Загальних зборів Учас11иків Товариства. 

6 Непокритий збиток 1 681 
Наоедено суму непокритого збитку 

мииулих звітних періодів 

Інші довгострокові 
Відображено забезпечені, відсоткові ,і.,1е11ні 

7 294 054 обліrацїї Серії А в кількості 294504 штук, 
зобов'язан 11я 

номінальною вартістю 1000,ООrрн. 

Відображено заборгованість Товариства за 

нарахованими відсотками по облігаціях за 

8 Інші поточ11і 1обон'язання 7 722 
груде1-1ь 2018року. І1нr1а поточна 
кредиторс1,ка заборгованість враховуєт1,ся за 

а \t0ртиза1tій11ою вартістю з використанпям 

\1етоду ефективної ставки иідсотка 
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І відnо11і1t1ю до вимог МСФЗ. 

До111р11мтшя фі11пнсоВ010 компанією зтпВердж.еннх 8нутріиLНіх прпВил 

Товариство в ході здійснення гос1 rодарської діяльності дотримується 

затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, а саме: 

Правила надання фінансових послуг з факторингу, Правила надання фінансових 

послу~· з фінансового лізингу, Правила надан~ 1я коштів у позику, в тому числі на 

умовах фігrансового кредиту, Правила надаш-rя гарантій та поручительств. 

ДогоВір про надпн11я фі11п11со81 1х послуг 

1 Іадаrшя Товариством фінансових послуг зд~иснювалося на підставі 

договору, який відповідає вимогам внутрішніх правил надання фінансових 

послуr, а також вимогам чинного закоиодавства України, що регулюють дані 

nита1 шя та містить посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг. 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО 

«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 року, № запису 10701020000050273 
Свідо1 (ТВО про реєстрацію фінансово"і установи: ФК № 405 від 23.07.2013 року 
Основний вид економічної діяльності: надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення) 

Директор - Грєхова Зоя Сергіївна 

Головний бухгалтер - Ульшина Наталjя Василівна 

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом 

Товариства облікової політики оимоrс:tм Зс:tІ<оподавства про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність 

Концептуальною ос1-ювою підготовки фінансової звітності Товариства в 

2018 року є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою 
з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що офіційно 

оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуваннm.~ діючих 

роз'яснень Державної служби статистики України. Облікова політика Товариства 

в періоді, який перевірявся, визначає ос1-10вt-1і засади ведег11-1я бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності з дотримагrням 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 

7 



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 .12.2018р. становить 5 070 тис. грн . 

Таким чином, за даними аудиторської перевірки відповідності розміру 
власного капіталу Товариства встановлено, що показники розміру і структури 

власного капіталу Товариства відповідають вимогам пl. р.ХІ «Положення про 

ДержавІ-Іий реєстр фінансових установ», затвердженого Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фіІ-Іансових послуг No 4368 від 28.11.201Зр. 

Відповідність розміру складеного капіталу установчим документам 

1. Згідно Статуту про створення та діяльність ТОВ "ФК "СОКУР", 

затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 10.06.201Зр. 

(Протокол № 1) та зареєстрованого 12.06.2013 р. статутний капітал Товариства 
становив З ООО ООО гривень з наступним розподілом часток: 

№ Сплата внеску 

Розмір 
Частка в № 

п Учасники Стаrугно Вид платіж 
І (засновники) 

внеску 
му фонді внеску Сума 

(грн.) ного 
(грн.) п (%) 

доруче 

нп.я 

Товариство 
Пл. дор. з ооо ооо 

з 

обмеженою 
грошо ви №1 

1 
відповідальністю 

з ооо ооо 100 ми від 

"СО КУР" 
коштами 26.06.13 

р. 

2 Всього: з ооо ооо 100 з ооо ооо 

2. 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. з таким розподілом часток: 

№ 
Сплата внеску 

Розмір 
Частка в № 

Учасники Стату:rно Вид платі п 
(засновники) 

внеску 
му фонді 

І (грн.) 
внеску 

жного Сума (грн.) 

п 
(%) до руч 

ення 

Товариство з 

обмеже:tюю 
грошо ви 

Пл. з ооо ооо 
1 

відповідальністю 
5 ооо ооо 100 ми 

дор. No 
"СОКуР" 

коштами 
1 
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від 

26.06.1 
з р. 

2 ооо ооо 

Пл. 

дор. № 

28 ВІД 

27.06.1 
4 р. 

2 Всього: 5 ооо ооо 100 5 ооо ооо 

З. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої 

(Протокол № 26 від 14.12.2016 р.), розмір Статутного 

збільшено до 5 500 ООО грн. з таким розподілом часток: 

зборами Учасників 

капталу Товариства 

№ Сплата внеску 

Розмір 
Частка в No І ' 

п Учасники Статупю Вид платіжн 

І (засновники) 
внеску 

муфоНді внеску 
Сума 

(грн.) ого 
(грн.) 

п (%) доручен 

ня 

Пл. дор. з ооо ооо 

№1 

від 

26.06.13 
р. 

2 ооо ооо 

Товариство з 
Пл. дор. 

1 обмеженою 
грошо ви № 28 від 

відповідальністю 
5 500 ооо 100 ми 27.06.14 

"СО КУР" 
коштами р. 

500 ооо 

Пл. дор. 

№ 83 від 
20.12.16 

Р· 

2 Всього: 5 500 ооо 100 5 500 ооо 

Таким чином: 

Станом на 31 .12.2018 року єциним учасником Товариства є юридична особа 
- резидент України, 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. 
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Станом на 31.1 2.2018р. з 5 500 000,00 грн. (П'ять ~ільйонів п'ятсот тисяч rрн. 
ОО коп.) Статутного капіталу Товариства учасником сплачено 5 500 000,00 rрн. 
(П'ять мільйонів п'ятсот тисяч r·рн. ОО ко11.) виключно в грошовій формі, що 
складає 100% від розміру Статутного капіталу Товариства, який відповідає 

Статуту Товариства, та вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ри1-rків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про 

Державний реєстр фінансових устат-rов" No 41 від 28.08,2003 року (із змінами та 
доповнення ми). 

Фор~ 1ування Статутного капіта.'lу Товариства відбувалось наступни.v~ 

чином: 

Для зарахування внесків учасника Товариству було відкрито поточний 

рахунок № 26509173 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Київ, 
МФО 334851 та внесено грошові кошти у розмірі 5 500 000,00 грн. (П' ять мільйонів 

п'ятсот тисяч грн. ОО коп.), що підтверджується виписками ПАТ «ПVМБ» від 

26.06.2013 р., 27.06.2014 р., 20.12.2016 р 
Заборгованість по внесках станом на 31.12.2018 р. в статутному капіталі 

відсутня. 

Державної частки в статутному каніталі немає. 

Наведені відомості підтверджуються в повному обсязі на підставі наданих 

та перевірених первинних документів Товариства. 

Розкриття інформації стосовно активів 

Станом на 31.12.2018р. активи Товариства складаються з необоротних і 

оборотних активів загальною вартістю 306 854,0 тис. грн. Товариство має 

наступний склад активів: 

Необоротні активи, всього: 295 163,0 тис. грн., у тому числі: 

- нематеріальні активи - 7,0 тис. грн. (ліцензії) 

- основні засоби - 0,0 тис. грн.; 

- довгострокові фінансові інвеститф-інвестиrф непов'язаним сторонам - 1 103,0 
тис.грн. (частка у статутному канітали ТОВ «Арджент Груп»); 

- довгострокова дебіторська заборговаиість - 294 053,0 тис. грн. (основна сума 
боргу за договорами позики). 

Оборотні активи, всього: 11 691,0 тис. грн., у тому числі: 

- запаси - 2,0 тис. грн.( канцтовари); 

-дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 0,0 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за видааими аваисами - 1,0 тис. грн.; 

- за розрахунками з бюджетом - 6,0 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток -
5,0 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 7 774,0 тис. 

грн. (відсотки за Договорами позики); 

- інша поточна дебіторська заборгованість З 001,0 тис. грн. (Поворотна 

фінансова допомога;) 

- поточні фінансові інвестиuії - 556,0 тис. грн. (прості, іменні акції ПРАТ «Асгард 
Холдинг» у кількості 2 210 ООО штук) 
- грошові кошти та їх еквіваленти - 351,0 тис. грн.( на рахунках в банках - 51,0 тис. 
грн.; банківські депозити - 300,0 тис.грн.) 
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На думку аудиторів бухгалтерський облік дебіторської заборгованості 

здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог 

Міжнародного ста1ідарту бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти". 

Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 

що відповідас вимогам Міжнарот~.1 юго стандарту фінансової звіт~-юсті 13 "Оцінка 
справедливої вартості". 

Залишок гроптових коштів ш.1 поточному рахунку Товариства станом rra 
31.12.2018р. підтверджується випискою з рахунку в обслуговуючому банку. 
Залишку готівкових коштів у касі Товариства не має. 

Банківські депозити включають в себе періодичні розміщення грошових 

коштів у вигnяді строкових банківських вкладів (гнучких депозитів) на строк від 

одного до тр1>ОХ і\1ісяців. 

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 розкри1тя Товариством інформації за видами активів 

вимогам МСФЗ. 

У примітках до річної фінансової звітності Товариство наводить 

інфор:\1ацію про вартісні показники та оцінку активів відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Розкриття інформації щодо зобов'язань та забезпечення 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення стаІ-Іом на 31.12.2018р. становлять 

294 054,0 тис.грн. (зобов'язання за забезпеченими, відсотковими, іменними 

облігаціями серії А в кількості 294 054 штук, номінальною вартістю -1000,00 грн.). 
Станом на 31.12.2018р. поточні зобов'язання ТОВ «ФК «Сокур» становлять 

7 730,0 тис. грн., а саме: 
- поточна кредиторська заборговаг1ість за товари, роботи, послуги - 2,0 тис. 

грн.; 

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (у т. ч.: з 
податку на прибуток) - 0,0 тис. грн.; 

- поточні забезпечення - 6,0 тис. rp11.; 
- інші ~юточні зобов'язання - 7 722,0 тис. грн. (нараховані відсотки за 

облігаціями). 

Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо 

зобов'язань Товариства . Зобов'язання Товариства є реальними, оцінені належним 

чином та підтверджуються даними первинаих документів і аналітичного обліку. 

За даними аутr,иторської перевірки, просrрочені зобов'язання щодо сгтати 

податків та зборів, не сплачені штрафні санкції за порушення законодавства про 

фінансові послуги за 2018р. відсутні. 

А vдитор підтверджvє, шо зобов'язання відображені на балансі Товариства 

за достовірно виз~іаченою оцінкою, та в майбутньому існує Й:\І!Овірність їх 

погашення. На підставі проведеної перевірки аvдитор робить висновок про 

відповідність розкриття Товариством інформації про зобов'язання вимогам 

МСФЗ. 
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Розкриття інформації щодо фінансових результатів 

Структура доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати 
(Звіт про сукупиий дохід) за 2018 рік та дани~и облікових регістрів та первинних 
документів наступна: 

Структура доходів Товариства за 2018 рік 

Доходи Товариства 
Сума 

(тис. грн.) 

Чистий доход (виручка) від реа.'1ізації nродукцlі (товарів, робіт, 
91 494,0 

послуг) 

Інші операційні доходи (відсотки за депозитом) 32,0 
Інші фінансові доходи (відсотки за договорами фінансового 

б 260,0 
лізингу) 

Інші доходи -
Інший су куш 1ий дохід -

Сукупний дохід 
97 786,0 

На думку Аудитора бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в 

усіх суттєвих аспектах ведеться у ві~повідності до норм Міжнародного стандарту 

фінансової зв ітп ості 15 «Дохід за договорами з клієнтами", який виданий Радою з 
Міжнародних стат rдартів бухгаптерськоrо обліку (РМСБО) та застосовується з 01 
січня 2018 року . 

Структура витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 

2018 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наступна: 

Структура витрат Товариства за 2018 рік 

Витрати діяльності Товарисrва Сума (тис. rрн.) 

Адмінісrративні витрати 711/0 
Інші операційні витрати (штраф та пеня) 15,0 
Фінансові витрати (відсотки за кредитом -6137,Отис.rрн.; 

97 053,0 
відсотки за облігаціями-90916,Отис.rрп.) 

Інші витрати 1,0 
Витрати з податку на прибуток 1,0 
Разом 97 781,0 

На думку Аудитора, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідІ-ю 

до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 9 «Фінансові 

інструменти». 

За 2018 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 5,0 тис. грн. 

Чистий прибуток за 2017 рік використано на покриття збитків минулих 
звітних періодів, а в сумі 1,0 тис. грн. використано на збільшення Резервного 

капіталу у 2018 році, та з урахуванням суми непокритого збитку станом на 31 
грудня 2017 року в сумі 1 685,0 тис. грн., сума непокритого збитку Товариства 
станом на 31 грудня 2018 року складає 1 681 тис. грн. 
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На думку Аудитора, Звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх 

сутгсвих аспектах повно і достовірно відображає розмір та структуру доходів, 

розмір та структуру витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

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 господарюва1 шя у 

використанні цих грошових потоків. 

Товариство 11с м:ає заr~ишків грошових коштів, які утримуються і є 

недоступними для використан1 1я, не має невикористаних запозичених коштів, що 

є наявними дrІЯ майбутньої операційної діяльності і дпя погашення зобов'язань 

інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо 

використання. 

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2018 року на рахунках 
у банках складає 351,0 тис. грн. 

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

Станом на 31.12.2018р. загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

складає 5 070,0 тис. грн., з яких зареєстрований (пайовий) капітал - 5 500,0 тис. 
грн., неоплачений капітал відсутній., непокритий збиток - 1 681,0 тис . грн., 

резервний капітал - 1 251, О тис. грн. 

Інформація про наявнісrь подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати сутrєвий вплив на 

фінансовий стан. 

Подій після дати балансу, що можуть мати сутгєвий вплив на фінансовий 

стан Товариства по заяві управпінського персоналу, були відсутг1і. 

Інформація про пов'язаних uciG 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв' язані сторони)) 
та МСА 550 «Пов' язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із 

запитом щодо нада~ rня списку пов' язаних осіб та, за наявності таких осіб, 

характеру операцій з ними. 

Згідно МСФЗ, пов' язаними сторонами вважаються: п ідприємства, що 

знаходяться під контролем або значним впливом іаших осіб; підприємства або 

фізичні особи, що 11рямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством 

або сутгєво 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 а саме: 

На вимогу МСБО 24 Товариство здійснює розкритгя інформації щодо 

пов' язаних осіб. Пов' язаними особами ТОВ «ФК «СО КУР» є: 

- ТОВ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ 38748675) - що с материнською компанією, частка 
участі складає 100 %; 

ІЗ 



- Грєхова Зоя Ссрrіївгrа (JПН 3046802022) - директор Товариства; 
- А:\11елін Анато."1ій Ігорович (ІПН 2835400097) - кінцевий бенефіціарний власник. 

На виконання вимог п.17 МСБО 2-1, Товариство розкриває інформацію 
щодо компенсацій провідному управлінському персоналу, до якого відноситься 

Директор. У звітному періоді управл інському персоналу нараховані поточ1іі 
виплати у вигляді заробітної нлати. Винагород після закінчення трудової 

діяльності, іrrших довгострокових виr~аrород, виплат при звільненні та виплат, 
заснованих на акціях, протягом звітного періоду товариство не нараховувало та не 

виплачувало. 

В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо 

переліку пов' язаних осіб та операцій з такИlVІИ 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 

викривления внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були 

подані запити до управлінського персоналу та і1-1ших працівників Товариства, які 

на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогrи при 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 

Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням 

деталізованих да11их, сnостереження та і.гrші. Ми отримали розуміння зовнішніх 

чинників, діяльності 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. 

Осно8ні дані про ауд11111орську фір,ну 

№ 
Показник Значення 

п/п 

1 Повне найменування та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ідентифікаційний код ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А УДИТОРСЬКО-

юридичної особи КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА 

ПАРТНЕРИ», 40131434 
Номер та дата Свідоцтва про Свідоцтво № 4657, видане згідно Рішення 

2 включення ДО Реєстру АПУ № 319/2 від 24.12.2015 року; 
аудиторських фірм та дата, до якої свідоцтво чинне 24.12.2020 року; 
аудиторів, виданого дпу 

Свідоцтво АуJJ,иторської папати Свідоцтво № 1591 видаг1е рішенням АПУ ві}l. 
Україии про відповідні сть 12.07.2018 року, номер рішення 363/5 про те, 
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системи контролю якості що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов 

зовнішню перевірку системи контролю 

якості аудиторських послуг, створеної 

відповідно до стандартів аудиту, норм 

11рофесій1юї етики та законодавчих і 

нормативних вимог, що регулюють 

аудиторську діяльність 

Номер реєстру Суб'єкту Третій 

3 

4 

аудиторської 

здійсне1 п rя 

аудиту 

діяльності для 

обов'язкового 

Прізвище, 

аудитора, 

. І ll\'1 я, по батькові 

проводив ЯКИЙ 

аудиторську перевірку, та серія, 

номер, дата видач і Сертифіката 

аудитора, виданого АПУ 

Прізвище, ім'я, по батькові 

директора, номер, дата видачі 

Сертифіката аупитора, 

виданого дпу 

Хаl\1аєва Оксана Геннадіївна 

сертифікат аудитора серія А № 007341, 
виданий рішенням Аудиторської палати 

України № 319/3 від 24.12.2015 року, чинний 
до 24.12.2020 року 
Якименко Микола Миколайович 

сертифікат аудитора серія А No 006997, 
виданий рішенням Аудиторської палати 

України № 261/2 від 29.11 .2012 року, 
rrродовжс11ий рішенням АПУ №349 / 2 від 
28.09.2017 року до 29.11.2022 року 

5 Місцезнаходження 

адреса) 

(юридична 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-6, 
кімната 12 

б Телефон/ факс 098 473-97-70 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 18-3/2 від 18.02.2019 
року. 

Дата початку проведешrя аудиту: 18.02.2019 року; 
Дата закінчення проведення аудиту: 22.04.2019 року 

Аудитор 

(сертифікат аудитора серія А No 007341, ви 
України № 319/3 від 24.12.2015 року, чинни 

Директор 

Дата складання Звіту незалежного аудитора 

---==~ ....... 

Хамасuа О.Г. 

иторської палати 

22.04.2019 року 
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