
 

 

 

 
Керівництву  

ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» 
 

Національній комісії, що здійснює  

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
 

Всім іншим можливим користувачам  

фінансової звітності ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» 

 
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності  

 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ»  

станом на 31.12.2015р. 
 

ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит», що здійснює професійну 

діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4276, виданого 

згідно Рішення Аудиторської Палати України №201/3 від 23.04.2009р., провела 

аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ 

КРЕДИТ» (далі по тексту – Товариство) за 2015 рік, що додається, яка включає 

баланс станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати за 2015 

рік, звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, звіт про власний капітал за 2015 

рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки 

(надалі разом – фінансова звітність). 
 

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2015р., складена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі по тексту – 

МСФЗ).  

Основні відомості про Товариство 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ». 

Реєстраційна служба: відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві.  

Дата реєстрації: 01.10.2008р.           Номер запису: 1 070 102 0000 034687. 

Код ЕДПРОУ:  36183990.              

Місцезнаходження:  04210, Україна, м. Київ, вул. Оболонська набережна,              

буд. 15, корпус 4. 

Види діяльності:  

- 64.92 інші види кредитування (основний);  

- 64.19 інші види грошового посередництва;  
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- 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення);  

- 65.12 інші види страхування життя;  

- 66.29 інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення; 

- 82.91 діяльність агентств за стягування платежів і бюро кредитних історій. 
 

Статутний капітал: 102 460 350,60 (сто два мільйона чотириста шістдесят 

тисяч триста п’ятдесят) гривень 60 копійок. Протягом 2015 року Товариством 

зареєстровано зміни до установчих документів та збільшено розмір статутного 

капіталу. 
 

Інформація про акціонерів: 

Акціонер 
Місцезнаходження (мiсце 

проживання) 
Сума внеску 

Частка у 

статутному 

капіталі 
1 2 3 4 

ІЗІ АССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Болгарія, м. Софія, область Софія, 

община столична, район Люлін, ж/к. 

Люлін-7, вул. Джавахарлал Неру, буд. 

28, пов. 2, кв. 40-46 

102 460 350,60 100% 

Всього: 102 460 350,60 100,00 
 

Інформація про осіб, відповідальних за складання фінансової звітності за 

рік, що закінчився 31.12.2015р.: 

- керівник Спасов Н.Й. 

- головний бухгалтер Васильєва В.С. 

 

Звіт щодо фінансової звітності 

Нами проведено аудит фінансової звітності Товариства, що додається, яка 

включає: 
 

 Баланс станом на 31.12.2015 року; 

 Звіт про фінансові результати за 2015 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; 

 Звіт про власний капітал за 2015 рік; 

 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 
 

При перевірці використовувались дані оборотно-сальдової відомості, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних 

документів.  

Дані облікових регістрів відповідають залишкам по відповідних рахунках у 

оборотно-сальдовій відомості та даним балансу. Фінансова звітність 

Товариства ґрунтується на підставі даних бухгалтерського обліку та 

заповнюється згідно з вимогами МСФЗ. Під час перевірки змісту наданих 
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бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них 

взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів 

бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які 

мають суттєвий вплив на звітність. Також були розглянуті бухгалтерські 

принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом 

Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів 

нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні, чинне протягом періоду перевірки. 

Система обліку на Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, 

що необхідна для складання фінансової звітності. Облікова система Товариства 

може служити для складання фінансової звітності. 

Масштаби перевірки не були обмежені. Перевірка проводилась вибірковим 

методом. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній 

контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора за фінансову звітність 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно 

до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, МСА 700 

«Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 705 «Модифікація 

думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 

містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
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процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 

також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 

подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації основних 

засобів та нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2015р., оскільки 

ця дата передувала запрошенню нас як аудиторів Товариства. Однак, за 

допомогою здійснення інших процедур аудитори отримали можливість 

підтвердити суму основних засобів та нематеріальних активів – 1 155,0 тис.грн., 

відображених в балансі станом на 31.12.2015р.  

Товариство не здійснювало розрахунок відстрочених податкових активів 

відповідно до вимог МСФЗ 12 «Податки на прибуток». Вплив цього питання на 

балансову вартість активів та зобов’язань, чистий фінансовий результат та 

власний капітал нами не може бути визначений. 

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти 

справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий 

стан Товариства станом на 31.12.2015р., а також результат його діяльності та 

рух грошових коштів за 2015 рік, згідно з Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідають законодавчим та 

нормативним вимогам. 

 

Обмеження щодо використання 

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути 

представлено відповідним органам для подання до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України та 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 

 

Додатки 

 Баланс на 31 грудня 2015 рік; 
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 Звіт про фінансові результати за 2015 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;  

 Звіт про власний капітал  за 2015 рік;  

 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

компанія «П.С.П. Аудит». 

Код ЄДРПОУ: 36412992. 

Свідоцтва:  

- про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4276, 

виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 

23.04.2009р. №201/3; продовжене на підставі рішення від 27.02.2014р. 

№290/3 до 27.02.2019р.; 

- про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ на підставі 

розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг від 10.10.2013р. №3572, продовжено на 

підставі рішення від 24.04.2014р. №1234 до 27.02.2019р. 

Місцезнаходження та контакти: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська,                   

буд. 23А,  літера «М», 3 поверх, тел./факс (044) 281-06-07. 

Договір на аудиторські послуги: №02/01-2016 від 12.01.2016р. 

Дата видачі висновку: 05.04.2016р. 

 

 

З повагою, 

 

Директор 

Аудитор (сертифікат серії А № 5423)  

Судовий експерт, к.е.н.                                                                         Д.С. Сушко 
 


