
 
 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової звітності  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ХАНТЕР» 
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

 

м. Київ                                                                                                           «24» березня 2017 року 

Учасникам, керівництву ТОВ «ФК «ХАНТЕР» 

Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг 

 

Відповідно до договору № 19/01/2017 від 19.01.2017 р., ми провели аудит фінансової 

звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ХАНТЕР»  (далі за текстом – «Товариство»),  яка включає Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), 

Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових 

політик та інші пояснювальні примітки. 

Аудиторську перевірку розпочато  19 січня 2017 року та закінчено 24 січня 2017 року. 

Основні відомості про Товариство: 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ХАНТЕР» 

Код ЄДРПОУ: 40656547 

Юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 139, офіс 315. 

Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: Зареєстровано 13.07.2016 року № 1 070 102 

0000 064100).  

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: від 16.08.2016 року серія ФК № 792.  

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:  

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

і. у. Аудиторами встановлено, що видів діяльності, які не зазначені в статуті, Товариство 

впродовж 2016 року, не здійснювало.  

Наявність структурних підрозділів:  не має 

Чисельність працівників на звітну дату: -  3 чол. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти 

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 

контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або 

помилки. 

Відповідальність аудитора 



Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання 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 суб’єктом господарювання фінансової 

звітності з метою розробки аудиторських 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 попередньої фінансової звітності.  

Обсяг аудиторської перевірки: 

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та 

положеннями Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Методичних рекомендацій щодо 

формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової 

звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки, 

затверджених розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 27.12.2005 р. № 5202 зі змінами в редакції розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 р. № 6314, Міжнародних 

стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – «МСА») Міжнародної федерації 

бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 

палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». 

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання 

достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено 

дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 

розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих 

попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх 

оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації 

бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка 

забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку. 

Змістовна частина висновку 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена для випуску 20 

січня 2016 року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного 

бухгалтера. 

Фінансова звітність за 2016 рік була підготовлена на основі даних українського 

бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ.  Ці 

коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності 

операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за 

відповідними статтями фінансової звітності. 

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні 

(грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною 

підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; 

вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку 

методом подвійного запису.  

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки 

та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки 



відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни 

забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.  

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в 

результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито 

згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Статутний   капітал  Товариства станом на 31.12.2016 року становив 7 000 тис. грн.  

Відповідно до Статуту Товариства власниками частки статутного капіталу Товариства 

станом на 31.12.2016 року є: 

Учасник Розмір частки в 

статутному капітал, 

грн. 

Частка володіння, 

% 

Жижко Галина Анатоліївна  353 500 5,05 

Поплавський Олексій Олексійович  633 500 9,05 

Михаленко Альона Дмитрівна 630 000 9 

Майстренко Лариса Броніславівна 630 000 9 

Парсаданян Ашот Суренович 630 000 9 

Саркісян Левон Маісович 630000 9 

Аніщенко Юлія Володимирівна 630000 9 

Савчук Ірина Михайлівна 630000 9 

Селіверстов Олександр Іванович  630 000 9 

Волинець Руслан Володимирович  630 000 9 

Лугова Алла Миколаївна 630 000 9 

ТОВ «Бізнес-Інвест-Трейдінг» 343 000 4,9 

Разом 7 000 000 100 

На дату проведення аудиторської перевірки відбулися зміни в складі учасників Товариства. 

Відповідно до Статуту Товариства власниками частки статутного капіталу Товариства 

станом на 23.03.2017 року є: 

Учасник Розмір частки в 

статутному 

капітал, грн. 

Частка 

володіння, % 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ КОНСАЛТИНГ  

ГРУП» 

6 366 500 90,95 

Поплавський Олексій Олексійович  633 500 9,05 

Разом 7 000 000 100 

Учасниками статутний капітал сплачено повністю. Чисті активи (власний капітал) 

Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 7 003 тис. грн., в тому числі статутний 

капітал – 7 000 тис. грн., нерозподілений прибуток – 3 тис. грн.  

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  

фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та 

подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання 

загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності 

та іншою інформацією, не встановлено. 

Система управління ризиками в Товаристві запроваджена та функціонує відповідно до 

наказу № 1-УР від 26.07.2016р. У Товаристві затверджено Положення про систему 

управління ризиками в ТОВ «ФК «Хантер» та Стратегію управління ризиками  ТОВ «ФК 

«Хантер». 

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили під сумнів 

здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.  



Підстава для висловлення умовно-позитивної думки  

Управлінський персонал у фінансовій звітності станом на 31.12.2016 року не визнає 

справедливу вартість простих іменних акцій у кількості 2 413 793 шт. (емітент ПАТ 

"УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ" (код 38929389)), а оцінює за вартістю придбання 7 000 

тис. грн.  

Дані  цінні папери не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, розміщену 

інформація про вчинені правочини поза фондовою біржою управлінський персонал не 

вважає наближеною оцінкою справедливої вартості, собівартість вважає найкращою 

оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні. 

 

Умовно-позитивна думка 

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

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ХАНТЕР»  станом на 

31 грудня 2016 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2016 рік 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.   

 

 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми 

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В. 
Сертифікат аудитора серії а № 004127 

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист». 

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10, Тел. 044-

360-46-37. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 

13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 року. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  
№ 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 

279/4. 

Дата та номер рішення Аудиторської палати України 

про внесення до Переліку аудиторських фірм, які 

відповідають критеріям для проведення обов'язкового 

аудиту: 06.09.2013 року № 279/4. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ: № 0092 видане 

Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва 

до 01.11.2017 року. 

 


