
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(Звіт незалежного аудитора) 

про результати перевірки фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» 

станом на 31.12.2015 
 

 

Національній комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг  

Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-

Аудит Лтд.» (далі – Аудитор) провела аудит доданої до цього Висновку фінансової 

звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «МЕРИДІАН» 

(далі – Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2015 і складені за результатами 

діяльності у 2015 році Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт 

про власний капітал, а також примітки до цієї звітності. 

Основні відомості про Аудитора 

Аудиторська компанія ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктів 

аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, про 

що має свідоцтво № 2228 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 30.07.2015 р. № 213/3 

подовжена до 30.07.2020 р.); свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Реєстраційний 

номер 0020, строк дії з 28.05.2013 до 30.07.2020. 

Місцезнаходження аудиторської компанії: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3. 

Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34. 

Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є 

співробітник Аудитора – директор з аудиту головний аудитор Горелик Л.М. (сертифікат 

аудитора серії А від 31.10.2000 № 004388). 

Основні відомості про Товариство 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39073343 

Повна назва Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» 

Скорочене найменування ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» 

Вид економічної діяльності за 

КВЕД 

64.91 Фінансовий лізинг (основний) 

64.92 Інші види кредитування 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 20 літ. А, каб. 136 

Дата державної реєстрації, номер 29.01.2014 р. №1 070 102 0000 052870 
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свідоцтва  

Дата внесення змін до установчих 

документів на 31.12.2015 

18.12.2015 

Орган, який видав свідоцтво про 

реєстрацію 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців Печерського району реєстраційної 

служби Головного управління юстиції у місті Києві 

Код фінансової установи 13 

Дата реєстрації в Державному 

реєстрі фінансових установ 

04.03.2014 

Реєстраційний номер у Держав-

ному реєстрі фінансових установ 

13102962 

Серія та номер свідоцтва 

фінансової установи  

ФК №462 

Кількість відокремлених 

підрозділів 

0 

Чисельність працівників на 

31.12.2015 

2 

Директор Потапенко Олександр Олександрович 

Головний бухгалтер Галас Ганна Олегівна 

Банківські реквізити: 

№ п/р МФО Назва банку 

26508001140302 300670 ПАТ КБ «Хрещатик» 

26505008000004 320478 АБ «Укргазбанк» 
 

Товариство засноване відповідно до рішення засновників (учасників), затвердженого 

загальними зборами засновників (учасників), що підтверджено протоколом № 1 від 

23.01.2014 р. 

Згідно Статуту Товариства, який затверджено Протоколом №1 від 23.01.2014 р., 

Загальних зборів учасників Товариства та який зареєстровано Державним реєстратором 

29.01.2014 р. за номером 1 070 102 0000 052870, учасником (засновником) Товариства є 

юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МЕРИДІАН ІНВЕСТ». 

Для забезпечення діяльності за рахунок грошових внесків учасника створений 

статутний капітал в розмірі 3 000 000 гривень. 

Згідно Статуту Товариства (нова редакція), який затверджено Протоколом №2 від 

06.02.2014 р., Загальних зборів учасників Товариства та який зареєстровано Державним 

реєстратором 06.02.2014 р. за номером 1 070 105 0001 052870, розмір статутного фонду 

визначено в сумі 5 000 000 грн. 

Згідно Статуту Товариства (нова редакція), який затверджено Протоколом №19/02-

15 від 19.02.2015 р., Загальних зборів учасників Товариства та який зареєстровано 

Державним реєстратором 25.02.2015 р. за номером 1 070 105 0006 052870, розмір 

статутного фонду визначено в сумі 250 000 000 грн. 

Згідно нової редакції Статуту, який затверджено Протоколом №24/07-15 від 

24.07.2015 р. Загальних зборів учасників Товариства та який зареєстровано Державним 

реєстратором 31.07.2015 р. за номером 1 070 105 0009 052870, розмір статутного фонду 

визначено в сумі 500 000 000 грн. 

Згідно нової редакції Статуту, який затверджено Протоколом №10/12-15 від 

10.12.2015 р. Загальних зборів учасників Товариства та який зареєстровано Державним 

реєстратором 18.12.2015 р. за номером 1 070 105 0010 052870, засновниками (учасниками) 

Товариства є: 

- юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ», розмір частки 499 500 000 грн., що 
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дорівнює 99,9% статутного капіталу. 

- юридична особа - нерезидент Компанія з обмеженою відповідальністю «ІОКА 

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED), що є резидентом Кіпру, 

реєстраційний номер НЕ 153990, зареєстрована реєстратором компанії в Нікосії 

12.11.2004, розмір частки 500 000 грн., що дорівнює 0,1% статутного капіталу. 

Для забезпечення діяльності за рахунок внесків учасників створений статутний 

капітал в розмірі 500 000 000,00 гривень. 

Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал Товариства сформовано повністю, шляхом 

внесення до статутного капіталу грошових коштів в розмірі 500 000 000,00 грн., що 

підтверджено виписками банків: 

- ПАТ Банк «Контракт» від 06.02.2014 р. на загальну суму 5 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 05.03.2015 р. на загальну суму 51 100 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 30.03.2015 р. на загальну суму 1 950 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 17.04.2015 р. на загальну суму 11 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 28.04.2015 р. на загальну суму 70 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 29.04.2015 р. на загальну суму 70 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 15.07.2015 р. на загальну суму 13 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 20.07.2015 р. на загальну суму 26 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 24.07.2015 р. на загальну суму 10 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 22.09.2015 р. на загальну суму 24 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 23.09.2015 р. на загальну суму 24 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 24.09.2015 р. на загальну суму 34 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 25.09.2015 р. на загальну суму 48 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 30.09.2015 р. на загальну суму 48 003 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 02.10.2015 р. на загальну суму 1 450 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 21.10.2015 р. на загальну суму 5 933 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 28.10.2015 р. на загальну суму 240 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 24.11.2015 р. на загальну суму 25 000 000,00 грн.; 

- ПАТ КБ «Хрещатик» від 08.12.2015 р. на загальну суму 30 000 000,00 грн.; 

- АБ «Укргазбанк» від 08.12.2015 р. на загальну суму 1 324 000,00 грн. 

Згідно нової редакції Статуту предметом діяльності Товариства є надання фінансових  

послуг, а саме: 

 надання гарантій; 

 надання поручительств; 

 надання позик; 

 факторинг; 

 фінансовий лізинг; 

 надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; 

 залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного 

їх повернення. 

Згідно з оглянутими Аудитором документами, видів діяльності, що не зазначені в 

Статуті Товариства, впродовж 2015 року Товариство не здійснювало. 

Відомості про умови договору на проведення аудиту 

Аудит проведений відповідно до умов договору № 17-2924 від 25.01.2016. Перевірка 

річної фінансової звітності та річних звітних даних Товариства за 2015 рік проведена у 

період з 01.03.2016 по 31.03.2016. 

Опис перевіреної фінансової інформації 

Товариство веде бухгалтерський облік своєї господарської діяльності відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з дотриманням 
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вимог інших законодавчих і нормативних актів. На підставі даних бухгалтерського обліку 

складено фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка стала 

об’єктом аудиторської перевірки. 

Також дані бухгалтерського обліку є інформаційною базою для складання річних 

звітних даних Товариства, яка подається у відповідності до вимог Порядку надання 

звітності фінансовими компаніями, 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 

Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, 

затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг від 27.01.2004 № 27, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 27). 

Цей Висновок складений Аудитором на підставі перевіреної ним фінансової 

інформації, наданої керівництвом Товариства, зокрема: 

 установчих документів та документів про державну реєстрацію Товариства; 

 оборотно-сальдової відомості; 

 відомостей за рахунками бухгалтерського обліку за період з 01.01.2015 по 

31.12.2015; 

 первинних документів з придбання товарів, робіт, послуг; 

 виписок банку; 

 договорів та актів звірок з контрагентами; 

 даних фінансової звітності за 2015 рік та на останню звітну дату станом на 

31.12.2015 (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати 

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

Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності). 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 

представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський 

персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він 

визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Обсяг аудиторської перевірки 

Аудиторську перевірку діяльності Товариства за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 

проведено з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність та 

річні звітні дані не містять суттєвих перекручень. 

Аудитор провів тестування показників фінансової звітності та річних звітних даних, 

в ході якого: 

 здійснено аналіз доказів, що підтверджують суми та відомості, розкриті в 

означеній звітності; 

 з’ясовано принципи бухгалтерського обліку, застосовані при підготовці 

фінансової звітності; 

 досліджено суттєві облікові оцінки, зроблені керівництвом Товариства при 

підготовці звітності. 

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про 

аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХII, Закону України від 12.07.2001 № 2664-

III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
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супутніх послуг (далі – МСА), що прийняті в якості національних стандартів аудиту згідно 

з рішеннями Аудиторської палати України. 

Вказані стандарти зобов’язують Аудитора планувати і проводити аудиторську 

перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова 

звітність відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (далі – Закон про бухгалтерський облік), 

Міжнародним стандартам фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

Відповідальність Аудитора 

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову 

звітність на основі результатів проведеного ним аудиту.  

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську 

діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора 

дотримання відповідних етичних вимог, а також планувати і виконувати аудит для 

отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та 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 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 загального подання фінансової звітності.  

Аудитор вважає, що в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані 

достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки. 

Висловлення думки 

На думку Аудитора, фінансова звітність Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» за рік, що закінчився 

31 грудня 2015 року, в сумі активів і пасивів балансу 995 855 тис. грн. та чистого прибутку 

463 тис. грн., як підсумкового фінансового результату, складена в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і в цілому достовірно та в 

повній мірі відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015. 

Пояснювальний параграф 

В 2015 році Товариством внесено зміни до Облікової політики, зокрема в частині 

оцінки фінансових інвестицій в інструменти капіталу. Дана зміна має ретроспективний 

вплив у зв’язку із чим Товариство відкоригувало залишки на початок року в бік зменшення 

по статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на 558 150 тис. грн. та в бік 

збільшення по статті «Капітал у дооцінках» на цю ж суму. Здійснене коригування 

відповідає МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». 

Наша думка не модифікована щодо цих питань. 
 

Директор з аудиту 

АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.»       Л. М. Горелик 

(сертифікат аудитора серії А  

№ 004388 від 31.10.2000) 
 

31 березня 2016 року 


