ТОВ Аудиторська фірма “Блискор”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
№ 1992 (рішенням Аудиторської Палати) від 26.01.2001р. за № 98

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ТІМ»
станом на 31.12.2019 р.
Звіт незалежного аудитора призначається для власників та керівництва, а також для
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг .

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ТІМ» (код за ЄДРПОУ 38985417, місцезнаходження: 01042,

КИЇВСЬКА область, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, місто КИЇВ, бульвар МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО,
будинок 1/27, офіс 304/5), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 р.,
звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про
рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням»
нашого
звіту,
фінансова
звітність
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ТІМ», що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ФК «ФІНАНС ТІМ» на 31 грудня 2019 р., та її
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Незалежний аудитор виявив викривлення фінансової звітності, яке стосується відсутності розкриття
інформації у Примітках до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., яку слід
розкривати відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:
Товариством не в повному обсязі розкрита інформація
•
Відповідно до вимог пп. 34-35 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»:
Суб’єкт господарювання повинен розкривати кількісну інформацію для кожного типу ризику, що виникає внаслідок
фінансових інструментів:
а) кількісні дані про вплив цього ризику на кінець звітного періоду. Таке розкриття має базуватися на внутрішній
інформації, наданій провідному управлінському персоналові суб’єкта господарювання (як визначено в МСБО 24
«Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін»), наприклад, раді директорів суб’єкта господарювання або вищій
виконавчій особі;
б) розкриття інформації, що вимагається в параграфах 36–42, в обсязі, що не був наданий відповідно до а);
в) концентрації ризику, якщо вони не очевидні з інформації, розкритої відповідно до а) та б).
•

Відповідно до вимог п. 32А МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»:

Взаємодія між якісною та кількісною розкритою інформацією повинна сприяє розкриттю інформації у такий
спосіб, який дає змогу користувачам краще оцінити вплив ризиків на суб’єкт господарювання .

Товариством не розкрито інформацію стосовно кредитного, ринкового ризику та ризику ліквідності, а саме:
- якісну інформацію для кожного типу ризику, у тому числі: вплив ризику і як він виникає; цілі,
політики та процеси Інвестиційного фонду щодо управління ризиком та методи, використані для
оцінки ризику; будь-які зміни порівняно з попереднім періодом;
- кількісну інформацію стосовно кредитного ризику, а саме: не розкрито суму, яка найкраще
відображає максимальний рівень кредитного ризику за кожним класом фінансового інструмента на
кінець звітного періоду; не здійснено аналіз фінансових активів за строками погашення, які є
простроченими на кінець звітного періоду, але не знеціненими;
- кількісну інформацію стосовно ризику ліквідності, а саме: аналіз непохідних фінансових зобов’язань
за строками погашення, що показує строки, які лишилися до погашення за контрактами; опис того,
як Інвестиційний фонд здійснює управління ризиком ліквідності; не розкрито підсумкові кількісні
дані про рівень ризику ліквідності та пояснення, як визначаються такі дані;
- кількісну інформацію щодо ринкового ризику, а саме: Інвестиційний фонд не розкрив аналіз
чутливості для кожного типу ринкового ризику, на який він наражається на кінець звітного періоду,
показуючи, як зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату,
впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал; методи та припущення, використані при
складані аналізу чутливості; зміни у використаних методах та припущеннях і причини таких змін;
Проте, не надання якісної і водночас кількісної інформації у контексті розкриття не дає змогу користувачам
пов’язати зв’язану розкриту інформацію і, отже, сформувати загальну картину характеру та рівня ризиків,
що виникають унаслідок фінансових інструментів.
Також, аудитори зазначають, що в примітках до річної фінансової звітності станом на 31.12.2019 р.
інформація в розділі “Цілі та політики управління фінансовими ризиками” не в повній мірі розкрито
інформацію стосовно ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів. Відповідно до п. 33
МСФЗ 7 для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, слід розкривати
наступну якісну інформацію: а) вплив ризику і як він виникає; б) свої цілі, політику та процеси щодо
управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику; в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з
попереднім періодом.
Незалежний аудитор вважає, що виявлене недостатнє розкриття інформації у фінансовій звітності є
суттєвим, проте не всеохоплюючим щодо річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ТІМ» станом на 31 грудня 2019 року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з
цими 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 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 і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Пояснювальний параграф
Не модифікуючи нашу думку, звертаємо увагу на примітки до фінансової звітності щодо політичної й
економічної нестабільність в Україні та подій після дати балансу. Події після дати балансу можуть
негативно вплинути в майбутньому на фінансову стабільність та економіку України, провадження
господарської діяльності суб’єктами господарювання та життєдіяльність громадян країни. Це є наслідками
поширення на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,
запровадження карантину й обмежувальних заходів по всій території України, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби.
Управлінський персонал Товариства вважає, що воно здійснює діяльність в повній відповідності з діючим
законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та безперервності

діяльності. Керівництво Товариства вважає, що події початку 2020 року не мають підстав для коригування
показників фінансової звітності за 2019 рік. Наразі Товариство оцінює розмір впливу на майбутні періоди.
Остаточний влив глобальної світової пандемії, наслідки політичної та економічної невизначеності,
постійного здорожчання ресурсів, призупинення діяльності підприємств в Україні та зниження
платоспроможності населення й підприємств (споживачів комунальних послуг), передбачити вкрай
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність
Товариства, здатність вчасно виконувати регуляторні вимоги, договірні зобов’язання.
Оцінка прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності
під час складання фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною
економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки
обрунтована.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Відповідність власного та складеного капіталу вимогам законодавства
Однією із головних вимог для включення ТОВАРИСТВА до Державного реєстру фінансових установ
є формування заявником складеного капіталу виключно грошовими коштами, а також відповідність
розміру зареєстрованого складеного та власного капіталу вимогам законодавства. Для перевірки
формування капіталу аудиторами було перевірено установчі документи Товариства, облікові регістри, дані
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Власний капітал ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2019 року склав 30217 тис. грн., що відповідає
нормативу достатності капіталу, що складається у своєї більшості зі складеного зареєстрованого капіталу
– 30 000 тис. грн.
Наші аудиторські заходи включали тестування внутрішнього контролю, пов’язаного з визнанням доходу,
нами проведено аналітичні заходи, спрямовані на аналіз структури доходів, дати їх визнання та розміру.
На додаток до цього ми провели
и
аудиторські заходи, що включали порівняння операцій з продажів, визнаних на межі фінансової звітності,
аналіз надходжень після 31.12.2019 року, іншу документацію, пов’язану зі сплатою статутного капіталу,
аналіз облікових записів.
Наші процедури були в першу чергу спрямовані на аналіз, в тому числі потенційного ефекту від зміни
припущень, які використовувались.
Наші аудиторські процедури включали в себе тестування засобів контролю, а також оцінку методології,
аналіз припущень, використаних Товариством при розрахунку величини статутного капіталу.
В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва, що застосовуються при оцінці
економічних факторів і статистичної інформації з понесених втрат та відшкодованих сум.
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ («ЗВІТ
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ» - згідно Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік
суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затверджених розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг .

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за річні звітні данні фінансової установи за
2019 р., складені згідно «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 Діржфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість
надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 р. № 3840 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.10.2017 р. за № 1294/31162, які не містять фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо
неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на цю інформацію та 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 під час
аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Висновок щодо
достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам, стосується усіх складових відображення
діяльності Товариства, в перевірених річних звітних даних фінансової установи за 2019 рік, визначених
«Порядком 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 Діржфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового
лізингу» від 26.09.2017 р. № 3840 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 р. за №
1294/31162, а саме:
• Титульний аркуш;
• Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг;
• Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу;
• Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу;
• Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
• Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки;
• Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту).
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані Товариства та, відповідно,
ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої
інформації, а саме річних звітних даних Товариства.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б
включити до звіту.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №
996-ХІV та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 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 компанії
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 компанію чи припинити
діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЇ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої в впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм 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 відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є останніми 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 розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;

•

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттiв 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 компанії
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності,
ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттiв інформації ту фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються 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 розкриттям інформації. А також
те, чи показує фінансова звітність операції і 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 значні недоліки системи внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищим повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація 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
або 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 для інтересів громадськості.

ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА
НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських звітів , що подаються до
Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ( надалі по
тексту – Нацфінпослуг) за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ :

Назва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНАНС ТІМ"

ЄДРПОУ:

38985417

Адреса:

01042, КИЇВСЬКА область, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, місто КИЇВ,
бульвар МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/5

Керівник:

Владимиров Анатолій Вікторович

Статутний капітал:

30 000 000.00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕАТИВ КОНСАЛТ" код 38985160

Засновники:

Внесок: 30 000 000.00 грн., 100.000%

Види діяльності:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

1. Формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання. Розкриття
інформації щодо порядку формування статутного капіталу (історія походження коштів): Повідомляємо,
що формування статутного капіталу здійснено у 2016 році у сумі 30 000 000 грн., шляхом зарахування
грошових коштів на поточний банківський рахунок, у тому числі від ТОВ "ФІНХОЛДИНГ" код
38812186 на суму 3 000 000 грн., від ТОВ “Креатив Консалт”, код 38985160 на суму 27 000 000 грн.
Станом на 31 грудня 2019 року Статутний капітал ТОВ “ФІНАНС ТІМ”, згідно установчих документів,
становить 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.
Первинна реєстрація Товариства відбулася 20 листопада 2013 року зі Статутним капіталом у розмірі 3
000 000 (три мільйони) грн. Засновником Товариства було ТОВ "ФІНХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 38812186).
Первинне формування Статутного капіталу підтверджено наступними документами:
- виписка банку від 27.11.2013р. на суму 3 000 000 грн., внесок ТОВ "ФІНХОЛДИНГ”; виписка банку від 30.05.2014р. на суму 2 100 000 грн., внесок ТОВ “Креатив Консалт”; виписка банку від 21.03.2016р. на суму 24 900 000 грн., внесок ТОВ “Креатив Консалт”.
Первинне формування Статутного капіталу сплачено 100% (у повному обсязі).
У 2019 році операцій збільшення, або зменшення статутного капіталу не відбувалось.
3. Статутний капітал Підприємства сформован у розмірі 30 000 тис. грн., що відповідає
нормативу достатності капіталу. В цілому, Підприємство впродовж 2019 року виконувало
всі прередбачені законодавтвом нормативи та показники..
4. Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2019 року, є МСФЗ.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ році Товариство дотримувалося основних
принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості,
доречності, достовірності, зі ставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у
Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення,
які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про
потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Нарахування резерву не
здійснювалось внаслідок відсутності підстав..
6. Товариство не входить до фінансової групи., та у 2019 році Регулятором не застосовувались заходи
впливу.
7. Залучення активів від фізичних осіб на активному ринку впродовж 2019 року не відбувалось.
Підприємство дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб
із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913,
а саме: «Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових
активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть провадити
кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим фінансовим установам
забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення»..
8. Впродовж 2019 року операцій, не пов’язаних з основною ліцензійною діяльністю не проводились
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності,
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених
постановою КМ України 07.12.2016 № 913..
9. Всі фінансові послуги здійснюються на підставі письмових договорів у відповідності до
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг, затверджених Протоколами 20 від
27.02.2017 та 22 від 23.03.2017 р..
10.Всю актуальну робочу інформацію Підприємство розміщує на власному веб-сайті (веб-сторінці)
https://www.financeteam.com.ua/ . Товариство надає клієнтам інформацію відповідно до статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, а також розкриває
інформацію відповідно до вимог статті 12-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, на власному веб-сайті https://www.financeteam.com.ua/ та
забезпечує її актуальність.

11.Впродовж 2019 року у поточній діяльності Підприємства не відбувались факти прийняття
управлінських рішень при наявності конфлікту інтересів. Підприємство дотримується вимог статті
10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів..
12.Підприємство має договір суборенди офісного приміщення за адресою місцезнаходження №
ЧЕ5502/16 від 19.02.2016. Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до
технологічних вимог пункту 28 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених
постановою КМУ від 07 грудня 2016 року № 913.
13.Приміщення, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів),
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
14.У Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
15.Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:
Результатом функціонування системи внутрішнього контролю стало забезпечення фінансової
дисципліни та відсутність порушень у фінансово-господарській діяльності. Протягом 2019 року факти
порушення внутрішніх правил учасниками Товариства та виконавчого органу фінансової установи, що
призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, відсутні.
Скарги протягом 2019 р. стосовно надання фінансових послуг Товариством не надходили. У 2019 р.
позови до Товариства стосовно наданих фінансових послуг відсутні.
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2019 рік були розглянуті політики та процедури у
системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у фінансових

