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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (3BIT НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про рФультати перевiрки рiчноТ фiнансовоi звiтностi
ТОВ кФК кМЕРИ[|lАН>
за 2017 piK

Учаснuкам mа керiвнuцmву
ТОВ кФК кМЕРИДlАh,

Нацiоналънiй KoMicii, tцо зdiйснюе Оержавне
рееулювання у сферi puHKiB фiнансовuх послуе

звlт lцодо Аудиту ФlнАнсовоI звIтностl

ýумка
Ми провели аудит фiнансово'i звiтностi ТоВ кФК (МЕРИДlАН> (далi - <<Компанiя>), lло
складаеться зiзвiry про фiнансовий стан на З't грудня2О17 р., звiту про сукупний дохiд, звiту
про змiни у власному капiталi та звiту про рух грощових коtлтiв за рiк,'що iакiнчився
3а3наченою датою, i примiток до фiнансовот звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.

на нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих
аспектах фiнансовий стан КомпанiТ на 3'1 грудня2ОlZ р., iт фiнансовi результiти i фошовiпотоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародiих стандартiв
фiнансовоТ звiтностi (МСФ3),

Основа дrlя думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог 3акону УкраТни кПро аудиторську дiяльнiсть> i
Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) МiжнародноТ федерацii ОухгiлтерiЫ 1видання 20'15
року), що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиiу згiдно iз рi1llенням
АудиторсЬкоТ палати УкраТни вiд 04.05,2017 Ns344. НJшу вiдповiдЪл""iсr, зiiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi>
цього звiту, Ми е незалежними по вiдношенню до Компанiт згiдно j (одексом етики
1q9ф_е9lИних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних Gгандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
рмсЕБ) та етичниМи вимогами, застосовними в Украi'нiдо нашого аудиту фiнанЬовоТзвiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вhповiдно до цих jи"оi тЬ Кодексу рмсЕБ.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськiдокази е достатнiми i прийнятними длlя
використання iХ як основи для нашоТ думки.
Сугтева невизначен icTb lцодо безперервностi дiял bHocTi
Аудитор звертае уваry на примiтку 4 коперацiйне середовиlле, ризики та економiчна
сиryацiя, в яких працюо Товариство)) до цiет фiнансовьт звiтностi, у якiй зазначено, ]цо
дiяльнiсть КомпанiТ, як iдiяльнiсть iнших фiнансових установ в YKýaTHi, вiдбувалась та
вiдбуваеться в умовах полiтичних та економiчних змiн, в умовах фiнансовот нестабiльностi та
недосконалосгi законодавства. П артнери Компан iT можуть пiддаватись впл и ву н изькоТ
лiквiдностi, яка в свою черry може вплинуги на ii здатнiсть погашати свою заборгованiсть.
керiвництво Компанiт не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Койпанiт будь-
якогО можливогО подальшого погiршення ситуацiТ на фiнансових ринках i зростання iX
нестабiльностi.

t
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Фiнансова звiтнiсть складена виходячи з припущення,про безперервнiсть дiяльностi Компанiт,що передбачае реалiзацiю акгивiв iзооов'яза,]J. 
""дi 

,орr.пr"Ъi.Т-iоri""оТ дiяльностi.Фiнансова звiтнiсть не включае будь-яких коригувань по вiдображе"*Ь йо*rвих майбутнiхнаслiдкiв, що стосуються вiдtлкоду"аrr" та класифiкацiт вiдображених сум коштiв, iншихакгивiв, або зобов'я3ань, якi можуiь виникнути в результатi такот невизначеностi.
наша думка не мiстить застережень стосовно даного питання.
Ключовi питання аудиту
lorючовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судженн я, булинайбiльшзначущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звйно}i за поточний перiод. l-{i питанняРОЗГЛЯДаЛИСЬ У KoHTeKcTi НаШОГО аУдиту фiнансовот iBiTHocii ; ц;;;"Ёi 

"рr"оrу.ались прифОРМУВаННi ДУМКИ ЩОДО НеТ, ПРИ цLому ми не висловлюемо окремотдумки щодо цих питань.1) Вiдображення у фiнансовiй звiтностi iнвестицiй в асоцiйованiта дочiрнi компанiil як такихlцо придбанiта утримуються виключно мя продажу протягом 12 мiсяцiв
Компанiя розкрила в примiтцi 8 кФiнансовi акгиви> своТлрипущення та оцiнки щодо
Н".ТflТiТffi:]il"'ИВНИХ 

ПРаВ У пiдприемствЬ 
" 

p*"ipj вs,gаи i" оЪ"r"rrни, якi вплинули

ми оцiнили розкриття iнформацiт вiдповiдно до кiлькiсних i якiсних показникiв, пов'язаних iззазначеними питаннями вiдповiдно до н.ашого розумiння бiзнесу i наша думка е такою, ..loприпущення та оцiнки, якi були зробленi на iX ocHoBi, 
"" 

,"оrь ознак свiдомого чинесвiдомого упередження.
lнша iнформацiя (lнформацiя lцодо рiчних звiтних даних)
Управлiнський персонал КомпанiТ несе вiдповiдальнiсть за рiчнi звiтнiданi.
3вiтнiданi мiстяться окремо вiд фiнансових звiтiв, що пройш ли аудит,i вt<лlюченi до рiчнихзвiтiВ КомпанiТ вiдповiднО до Порiдку надання звiтностi'фlнансов'Йй *оrпаri"ми, довiрчимитовариствами, а також юридичними особами - aуоъ,ar"rи господарювання, якi за свотмправовим статусом не е фiнансовими установами, але мають визначену законами танормативно-правовими актами !ержфнпо"пуl- aооiацкомбiнпослуг моr+слlивiсть надаватипослугИ з фiнансового лiзингУ, 3атвердженого розпорядженням ,ЩержавноТ KoMiciT з
fiЙНiffi"Hi:flff::н#;""" укратнй ,iд i7-Бм,я zооJ-рБ, й; (дал'порядок

рiчнi звiтнiданi сtсlадаються та подаються в Нацкомфiнпослуг вiдповiдно до Порядку Ns 27 вскладi:

- титульного аркушу;
- довiдкИ про обсяг та кiлькiсТь укладених i виконаних договорiв з надання фiнансовихпослуг;
- довiдки про обсяг та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за певним и видами.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться.на iншу iнформацiю та ми не робимовисновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiет iнйот iнформацiт.
у зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нацою вiдповiдальнiстю е ознайомитися зiншою iнформацi,ч 

Ia при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж рiчнимизвiтнимИ данимИ i фiнансовою зЁiтнiстю аЬо ,.rrrй ."Ь"""r", отриманими пiд час аудиту,або чи ця iнша iнформацiя мае .rй"д такот, що мiстить суттеве викривлення.
ЯкщО на ocHoBi проведенОТ намИ роботИ стосовнО iншоТ iнформацiТ, отриманоТ до дати звiтуаудитора, ми доходИмо висноВку, |лО icHye сутге"" .й*р".пення цiеТ iншоТ iнформацiТ, мизобов'язанi повiдомити про цей Факг.
Ми не виявили таких факriВ, якi б необхiднО було включити до звiту.
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Вiдповiдал ьн icTb управл iнського персоналу за фi нансову звiтнiсть
УправлiнСький персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоТзвiтностi вiдповiднО до МСФ3 та за такУ системУ внутрiшнього контролю, яку управлiнськийперсонаЛ визначае потрiбноЮ для того, щоб забезпечиrи складання фiнансовоТ звiтностi, щоне мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства аоо помилки.
При склаДаннi фiнаНсовоТ звiтностi управлiнсЬкий персоНал несе вiдповiдальнiсть за оцiнкуздатностi Компанiт продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де цезастосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючиприпущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалr"р""*Ъrо облiку, KpiMвипадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе пiБlду"Ъr, *о"п"riй r" nprn"rr,,дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.
вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi
Нашими цiлями е отримання обСрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому немiститЬ суттевогО викривлення внаслliдок шахраЙar."lоо пойилк", ," 

"йпуa* 
звiту аудитора,ЩО МiСТИТЬ НаШУ ДУМКУ. Об/рунтована впевненiсть е ,r.о*r"'Бi;Ь'Б#"r"rо.тi, проте негарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завцди виявить суттеве викривлення,якщо воно icHye, Викривлення можуть бути резулrr"rой шахрайства або помилки; вонивважаються суттевими, якц]о окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вониможуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, tло приймаються на ocHoBi цiеТфiнансовоТ звiтностi.

ВиконуючИ аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження тапрофесiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдокшахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемоаудиторськi процедури у вiдповiдь нацi ризики, а також отримуемо аудиторськi докаъи, що е достатнiми та прийнятними длявикористання Тх як основи для нашотдумки. Ризик невиявлення суттевого викривленнявнаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiлькишахрайстВо може включати 3мову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердженняабо нехтування заходами внутрiшнього контролю;
, отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, длярозробкИ аудиторсЬких процеДур, якi б вiдповiдiли обставиr"r, 

" 
й дпя висловленнядумки щодо ефепивностi системи внутрiшнього контролю;

, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсть облiковихоцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;
о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналомприпущення про безперервнiсть дiяльностiяк основи для бухгалr"рar*оrо облiку та, наocHoBi отриманиХ аудиторсЬких доказiВ, робимО висновок, чи icHye суттеваневизначенiсть щодолодiй або умов, якi поставили б пiд.rrr*йй;й;i" моltсtивiстькомпанiТ продовжити бе_зперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку Iлодоiснування такоТ суггевоТ невизначеностi, ,, no""rri привернути уваry в своему звiтiаудитора до вiдповiдних розкриггiв iнформацiТ у фiнансовiй iвiтностiабо, якщо TaKi

розкриття iнформацiт е неналежними, модифiкйвjr, с.оо думку. Нашi висновки/рунтуютьСя на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiMмайбутнi подiт або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi;

, оцiнюемо загальне подання, струlсгуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з
розкриттяМи iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, щопокладенi в основу iT складання, так, щоО доёягти достовiрного вiдоОрiження.
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ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю проЗаПЛаНОВаНИЙ ОбСЯГ i ЧаС ПРОВеДеННЯ аУдиту та сутгевi 
"удriор"r*i рДiiоr"ти, включаючибудь-якi сутгевi недолiки заходiв'внутрlшнього *ойrрьпо, виявленi намй пiд час аудиту,

звlт lлодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKTIB
Аудит рiчнот фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ станом на З1. 12.2о17 проведено Дудитором,вiдповiдно до умо_в, |о_говору на виконання завдання з надання впевненостi (Дудит) вiд1з,12-2017р. Nэ17l1g5-У,уётрокз 18.12.2о17 Ь. й26.'12.2о17р.таз26.о1.2018р. по23.02.2018 р.

'QiЯЛЬНiСТЬ 
КОМПаНiТ В 2О17 РОЦi ПОтребувала отримання лiцензiй на пiдставi лiцензiйних умовПРОВаДЖеННЯ ГОСПОДаРСЬКОТ ДiЯЛЬНОСТi З Надання фiнансових послуг (KpiM професiйнотдiяльностi на ринкУ цiнних паПерiв), затверджених постаНовою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд07 ,12,2016 р. No913 (далi-Лiцензiинi умови;.

РОЗПОРЯДЖеННЯМ 
lqЧЧУфiцослуг oJ,06,2017 р. No 2221 прийнято рiшення про видачутовАриству з оБмЕжЕ ною rilдпов lдАл ьн l стю nOr нднсовА ком пАн l яКМЕРИ!lАН> (МiСЦеЗНаХОДЖеННя: 01015,'Й. КиТв, 

"yn. 
л""р"ька, будинок 20 лiт д, кабiнет1З6; КОД За еДРПОУ 39073343) ЛiЦеНЗiЮ на провад*""r" господарськот дiяльностi з наданняфiнансовИх послуГ (KpiM професiйноТ дiяльноЬтi ,"'рйr*у цiнних паперiв), а саме на надання.- послуг з факгорингу;- гарантiй та поручительств;

- послуг з фiнансового лiзингу.
Розпорядженням 

1qчl:уtiцо-слуг 1?:о7,2о17 р. Nч 3184лрийнято рiшення про видачуто вАриству з оБмЕжЕною гitдпов lдАл ьн l стб uOl нднсовА компАн lяКМЕРИ!lАН> (МiСЦеЗНаХОДЖеНня. 0'l0'15,'Й, КrТr, Ъуп. л..р.ька, будинок 20 лiт д, кабiнет136; КОД За еДРПОУ З907334З) ЛiЦеНЗiЮ На провадi*"rr" господарськот дiяльностi з наданняфiнансових послуг (kpiM професiйнот дiяльноьтi 
"Iрйr-у цiнних паперiв), а саме на наданнякоштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансовоrо *р"д"rу.

лiцензiйнi умови провадження господарськот дiяльностi з надання фiнансових послугвстановлюють вичерпний перелiк вимог, обов'язкових для виконання лiцензiатом.
з метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотриманнякомпанiею положень законодавчихта нормативних акгiв, ми розглянули питання дотриманняКомпанiею таких лiцензiйних вимог: Каdр,овi 

"u"oru; 
ораанiзацiйнi BuMoeu; Технолоеiчнiвчмоеч; Спецiалънi BuMoeu; flоdаmковi Ьuмоеu. Зоiрiii,

' ВiДПОВiДНiСТЬ ВИМОГаМ, УСтановленим Нацкомфiнпослуг, професiйних якостейкерiвника, головного бухгалтера КомпанiТ ia ТхЪiло"оТ репутацiТ., Вiдповiднiсть Лiцензiйним умовам: Правил надання коштiв у позику, в тому числi i наумовах фiнансового ринку, Правил надання послуг з бакгорингу ib'r"nor"* договорiвпро надання вiдповiдних фiнансових послуг.
, ,ЩотриМання вимОг щодО повiдомлення Нацкомфiнпослуг про Bci змiни даних, щододавалися до заяви про отримання лiцензiТ.
, ,Щотримання вимог |,lодо надання, розмiщення та розкритгя iнформацiТ вiдповiдно довимог статеЙ 12, 121 3акону УкqgТlи кПро фiнансовi no"nyr, ,"'дЬр*"rr" регулюванняРИНКiВ фiНаНСОВИХ ПОСЛУГ)) вiд 12,О7.2ООl rvЪ zОО+-rЦ, iз змiнами Т.IЬпо."еннями (далi- Закон про фiн послуги) на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) ia заЪЬзпечення lTакгуальностi,
, !отримання обме](еjь щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ дiяльностi,установлених п, З7 Лiцензiйних умов, роздiлу 2 Положення про встановленняобмежень на сумiщення дiяльностi бiнансоr"" yai"roB з надання певних видiвфiнансовИх послуг, затвердженого розпОрядженням !ержавноТ KoMiciT з реryлювання



сrоwе Ноrиаth^ кроу хорвдт вйсl укрдiнд

ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд 08.07.2004 р, Ne 1515, iз змiнами та
доповненнями.

о flотримання заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iззобов'язанням щодо наступного ii повернення, установлених п. З8 Лiцензiйних умов.о Формування капiталу, резервiв, фондiв вiдповiдно до вимог законодавства та статуту,
в ходi виконання аудиту нами не виявленi випадки недотримання або пiдозри недотриманняКомпанiею лiцензiйних вимог.

Генеральний директор
ТОВ <Кроу Хорват ЕйСi УкраТна>>
(сертифiкат аудитора
вiд 28.01.2000 р. Ne 004111)

Головний аудитор
(сертифiкат аудитора cepiT А
вiд 30.05.2002 р. Nэ 005223)

м. КиТв, вул, Спаська,37

23 лютого 2018 року

В.Г, Козленко

С.М. Поделко
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