
ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-
ЕКОНОМ1ЧНО1ЕКСПЕРТИЗИ ТА

А УДИТУ
У реестр! аудиторов та аудиторських ф!рм, 

як! одноособово надають аудиторськ! 
послуги № 4696

КодСДРПОУ 23561178
36003, м. Полтава, 

вул. Соборност!, 41а, к. 4 
тел./факс (0532) 60-66-59

СайтгаиФН-ехреЛ.Ь!/ 
Е-таП: аи4!1-екхрсгг<(;икг.пс1

ЗВ1Т 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

щодо аудиту фшансовоГ звптюстт
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБШСТЮ 

«ФШАНСОВА КОМПАН1Я «МОРГАН КЕШТАЛ» 
станом на 31.12.2021 року



Адресат:
• Кер1вництво,учасники TOB «ФК «МОРГАН КЕШТАЛ»
• Нацюналъний банк Укра'ши

Думка з застереженням
Ми провели аудит фшансово! звпност! Товариства з обмеженою вщповщальшстю 

«Ф1НАНСОВА КОМПАШЯ «МОРГАН КЕШТАЛ» (код СДРПОУ 40008320, 
мюцезнаходження: 04176, м. КиТв, вул. Набережно-Рибальська, будинок 3, прим!щення 
139), що складаеться з Балансу (Звп про фшансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року, 
Зв1ту про ф!нансов! результата (Зв1т про сукупний дох!д) за 2021 р!к, звпу по рух 
грошових кошпв за 2021 р!к; зв!ту про власний каштал за 2021 р!к i Примпок до 
фшансово! звпност! у довиьнш форм! за 2021 рис.

На нашу думку,за винятком впливу шформацп, описано! в роздип «Основа для 
думки ¡з застереженням» нашего звпу,фшансова звптпеть, що додаеться, надае правдиву 
та неупереджену шформащю про фшансовий стан та грошов! потоки ТОВ «ФК 
«МОРГАН КЕШТАЛ» станом на 31 грудня 2021 року, його фшансов! результата, рух 
грошових кошт!в за рж, що закшчився на зазначену дату, зв!т про власний каштал за 2021 
р!к вщповщно до М!жнародних стандарНв фшансово! звпност! (МСФЗ).

Основа для думки з застереженням
Товариством не проведена переоцшка об’екпв основних засоб!в до р!вня 

справедливо! вартост!, а також не розглядались ознаки зменшення корисност! 
необоротних актив!в, тому аудитор не мав змоги визначити, чи була потреба в коригуванш 
зазначено! суми та як щ змши вщобразились би на прибутку (збитку) товариства.

Шдприемством не проводилося дисконтування розм!ру заборгованостей, тому 
аудитор не мав змоги визначити як щ змши вщобразились би на прибутку (збитку) товариства.

Станом на 31.12.2021 р. товариство мае непокритий збиток в сум! 275 тис. грн. 
Наявшсть збитюв е суттевою невизначешетю, яка може поставите шд значний сумшв 
здатшеть суб’екта господарювання безперервно продовжувати свою д!яльшсть, тому 
товариство може бути не здатним реал!зувати сво! активи та погасите сво! зобов’язання в 
звичайному ход! свое! д!яльностг В ход! перев!рки аудитор не може дата абсолютно! 
гарант!! щодо вщсутност! ¡снування загрози безперервност! д!яльност! Товариства згщно з 
вимогами М!жнародного стандарту аудиту 570 «Безперервшсть».

У вщповщност! до MCA 570 «Безперервшсть» - дан! поди евщчать про ¡снування 
суттево’! невизначеност!, яка може поставити шд значний сумшв здатшеть товариства 
безперервно продовжувати д!яльшсть, тому товариство може бути не в змоз! реал!зувати 
сво! активи та погасите зобов’язання.

Шсля закшчення звпного перюду не вщбулось подш, як! б вимагали коригування 
або розкриття ¡нформацп. Разом з там обмежувальш заходи та агресивна политика 
Росшсько! Федерацп проти Украши не мають прямого впливу на господарську д!яльшсть 
ТОВ «ФК «МОРГАН КЕШТАЛ», суттево зр!с ризик неплатеж!в та дефолНв у розрахунках 
з п фшансовими партнерами та зменшилась швестищйна привабливють кра!ни для 
зовшшшх партнер!в. Ця ситуащя евщчить, що ¡снуе суттева невизначешеть, що може 
поставити шд значний сумшв здатшеть Компанп продовжувати свою д!яльн!сть на 
безперервшй основ!.

Ми провели аудит фшансово! звпност! вщповщно до М!жнародних стандарт! в 
аудиту (MCA) та Закону Укра’ши «Про аудит фшансово! звпност! та аудиторську 
д!яльшсть». Нашу вщповщальшеть згщно з цими стандартами викладено в роздш! 
«Вщповщальшеть аудитора за аудит фшансово! звпност!» нашого звпу. Ми е 
незалежними по вщношенню до Товариства згщно з етичними вимогами, застосованими в 
Укра!ш до нашого аудиту фшансово! звпност!, а також виконали шгш обов’язки з етики 
вщповщно до цих вимог. Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторськ! докази е 



достатшми i прийнятними для використання ix як основи для нашей думки з 
застереженням.

На нашу думку аудиторы отримали достатш та прийнятш аудиторськ! докази про 
те, що розкриття у фшансовш звйноей шформацп, пов’язано! з облшовими оцшками, 
вщповщае вимогам застосування концептуально!' основи фшансово! звйност! вщповщно 
до MCA 540 «Аудит облйових оцшок, у тому числ! облжових оцшок за справедливою 
варйетю, та гов'язан! з ними розкриття шформацп». Аудиторы визначають, що будь - як! 
обл!ков! оцшювання, не призводять до значних ризиюв.

Були виконаш процедуры аудиту зпдно MCA 500 «Аудиторськ! докази», що 
вщповщають мет! отримання достатшх i прийнятних аудиторських доказ!в. Аудиторськ! 
докази охоплювали шформащю, яка мйтилася в обл!кових записах, що е основою 
фшансово!' звйноей.

Ключов! питания аудиту
Ключов! питания аудиту - це питания, як!, на наше професшне судження, були 

найбыып значущими шд час нашего аудиту фшансово!' звйноей за поточний перюд. Ц! 
питания розглядались у контекст! нашего аудиту фшансово! звйноей в щлому та 
враховувались при формуванш думки щодо не!, при цьому ми не висловлюемо окремо! 
думки щодо цих питань.

Вщповщальшсть управлшського персоналу та тих, кого надшено найвищими 
повноваженнями, за фшансову звйшеть

Управлшський персонал несе вщповщальшсть за складання i достов!рне подання 
фшансово'! звйноей ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ» за 2021 р!к вщповщно до принцишв 
бухгалтерского облшу вщповщно до М!жнародних стандарйв бухгалтерского облжу. 
Кер!вництво також несе вщповщальшсть за таку систему внутршшього контролю, яку вш 
визначае потр!бним для того, щоб забезпечити складання фшансово! звйноей, що не 
мйтить суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки.

При складанш фшансово! звйноей кер!вництво несе вщповщальшсть за 
визначення здатноей товариства продовжувати свою д!яльшсть на безперервшй основ!, 
розкриваючи де це застосовано, питания що стосуються безперервноей д!яльносй, та 
використовуючи припущення про безперервшеть д!яльносй, як основи для 
бухгалтерского облйу, окр!м випадшв коли управлшський персонал або плануе 
лжвщувати товариство чи припинити д!яльшсть, або не мае шших реальных альтернатив 
цьому.

Ti, кого надшено найвищими повноваженнями, несуть вщповщальшсть за нагляд за 
процесом фшансового звйування ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ».

Вщповщальшсть аудитора за аудит фшансово! звйноей
Нашою метою е отримання обгрунтовано! впевненоей, що фшансова звйшеть в 

шлому не мютить суттевого викривлення внаслщок шахрайства чи помилки, та выпуск 
звйу аудитора, що мйтить нашу думку. Обгрунтована впевнешеть е высоким р!внем 
впевненоей, проте не гарантуе, що аудит, проведений вщповщно до М!жнародних 
стандарйв аудиту, завжди выявить суттеве викривлення, коли воно 1снуе. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо 
окремо або в сукупносй, як обгрунтовано очйуеться, вони можуть вплинути на 
економ!чш р!шення користувач!в, що приймаються на основ! ще! фшансово! звйноей.

Виконуючи аудит, вщповщно до вимог MCA, ми використовуемо професшне 
судження та професшний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окр!м того, ми:

• 1дентиф!куемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фшансово! звйноей 
внаслщок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськ! 
процедуры у вщповщь на щ ризики, та отримуемо аудиторськ! докази, що е 



достатшми та прийнятними для використання ёх як основи для нашей думки. Ризик 
не виявлення суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж для 
викривлення внаслщок помилки, оскшьки шахрайство може включати змову, 
шдробку, навмисш пропуски, нев!рш твердження або нехтування заходами 
внутр!шнього контролю.

• Отримуемо розумшня заход!в внутр!шнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудитсрських процедур, як! б вщповщали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективност! системи внутр!шнього контролю.

• Оцшюемо прийнятшеть застосованих облжових подтек та обгрунтовашеть 
облжових ощнок ! вщповщних розкригпв шформащё, зроблених керёвництвом.

• Доходимо висновку щодо використання управлшським персоналом припущення про 
безперервшеть д!яльност!, як основи для бухгалтерського облжу та на основ! 
отриманих аудиторських доказ!в, доходимо висновку чи е суттева невизначешеть 
щодо подш або умов, як! поставили б шд значний сумшв можливють товариства 
продовжувати безперервну д!яльшсть. Якщо ми доходимо висновку щодо тако!’ 
суттевоТ невизначеност! ми повинш привернути увагу в своему Звт аудитора до 
вщповщних розкригпв шформацп у фшансовоё зв!тност! або, якщо так! розкриття 
шформащё е неналежним, модифжувати свою думку. Наш! висновки грунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дата нашого Зв!ту аудитора. Тим не менш, 
майбутш под!’! або умови можуть примусити товариство припинити свою д!яльшсть 
на безперервнш основ!.

• Оцшюемо зазначене подання, структуру та зм!ст фшансовоё звпност! вщповщно з 
розкриттям шформащё, а також те, чи показуе фшансова звпшеть операщё та подёё, 
що лежать в основ! Г! складання, так, щоб досягти достов!рного вщображення.

Ми повщомляемо кер!вництву шформащю про запланований обсяг та час 
проведения аудиту та суттев! аудиторськ! результата, виявлеш пщ час аудиту, включаючи 
будь як! суттев! недолжи системи внутр!шнього контролю, виявлеш нами шд час аудиту.

Ми також надаемо кер!вництву твердження, що ми виконали доречш етичш вимоги 
щодо незалежност!, та повщомляемо ёх про вс! зв’язки та шш! питания, як! могли б 
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежшеть, а також де це 
застосовано, щодо вщповщних застережних засоб!в.

Основш вщомост! про ТОВ «ФК «МОРГАН КЕШТАЛ»

Повне найменування товариства Товариство з обмеженою вщповщальшетю 
«ФШАНСОВА КОМПАН1Я «МОРГАН
КЕШТАЛ»

Скорочена назва ТОВ «ФК «МОРГАН КЕШТАЛ»
Код едрпоу 40008320
Мкцезнаходження Украёна, 04176, м. Киёв, вул. Набережно- 

Рибальська, будинок 3, прим!щення 139
Дата та номер запису в державному 
реестр!

14.09.2015 р., номер запису
10701020000059478

Види д!яльност! (КВЕД) 64.92 - шш! види кредитування;
64.99 - надання шших фшансових послуг 
(кр!м страхування та пенсшного 
забезпечення), н. в. Г у.;
66.12 - посередництво за договорами по 
цшних паперах або товарах;
66.19 - шша допом!жна д!яльшсть у сфер! 
фшансових послуг, кр!м страхування та



пенсшного забезпечення
Кыыасть учасникчв 3
КшыДсть пращвншав 2
Юлыасть вщокремлених пщроздьпйв вщсутш
Номер, сер!я, дата видачц термш дп 
лщензш та/або дозволу на здшснення 
пяльносп .*•

Надання послуг з факторингу - 
розпорядження Нацкомфшпослуг вщ 
11.04.2017 р.№ 1054;
Надання гарантш - розпорядження 
Нацкомфшпослуг вщ 11.04.2017 р. № 1054; 
Надання коптв у позику, в тому числ! ! на 
умовах фшансового кредиту
розпорядження Нацкомфшпослуг вщ 
11.04.2017 р.№ 1054.

Дан! про ресстращю фшансово! установи Свщоцтво про реестрацпо фшансово! 
установи: ресстращйний номер 13103238, 
сер!я ФК № 656, дата видач! 17.11.2015 р.

Вищим органом товариства е Загальш збори учасниюв товариства.
Управлшня поточною д!яльн!стю товариства здшснюеться одноос!бним виконавчим 
органом - директором товариства -Харченко Руслан Миколайович (протокол № 1 
загальних збор!в учасниюв вщ 11.09.2015 р.).

Вщповщальний за ведения бухгалтерського та податкового облжу товариства - 
ТОВ «Бейкер Лоу» в особ! директора 3!гель Свгенп Володимир!вни(догов!р на 
бухгалтерське супроводження господарськоТ д!яльност! суб’екта пщприемництва в 
Украпп в!д 01.07.2020 р.).

Зв!т про надання впевненост! щодо р!чних зв!тних даних суб'скНв господарювання
Управлшський персонал Товариства несе вщповщальшеть за шшу шформацпо. 

1нша шформащя, отримана на дату цього зв!ту аудитора та складаеться з шформацп що 
надаеться до Нацюнального банку Украши згщно «Порядку надання звкност! 
фшансовими компашями, фшансовими установами - юридичними особами публ!чного 
права, дов!рчими товариствами, а також юридичними особами - суб’ектами 
господарювання, як! за сво!м правовим статусом не е фшансовими установами, але мають 
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфшпослуг або 
Нацкомфшпослуг можливють надавати послуги з фшансового л!зингу», затвердженого 
розпорядженням Нацюнально! комгсн, що здшснюе державне регулювання у сфер! ринюв 
фшансових послуг № 3840 вщ 26.09.2017 року (дал! - Порядок надання звтюст!), яка, не 
мютить фшансово! зв!тност! та нашого зв!ту аудитора щодо не!, включае:

- Дан! фшансово! звкност!
Дан! про рахунки фшансово! компанп в банювських установах
Довщка про обсяг та кыьюсть укладених та виконаних договор!в з надання 
фшансових послуг
Дан! про структуру швестицш фшансово! компанп
Дан! про структуру основного кашталу та активи фшансово! установи
Дан! про укладеш та виконаш договори факторингу, шформащя про рух обсягу 
дебггорсько! заборгованост!, набуто! за договорами факторингу

- Дан! про велик! ризики фшансово! установи
- Дан! про стан виконання та причини припинення договор!в гарант!!

Дан! про обсяг та кшьюсть договор!в таранти
Дан! про укладеш та виконаш договори з надання копгпв у позику, в тому числ! 
! на умовах фшансового кредиту, шформащя про рух обсягу деб!торсько! 
заборгованост! за виданими кредитами/позиками



Думка аудитора щодо фшансово! звггност! не поширюеться на р!чш звтп дан! та, 
вщповщно, аудитор не висловлюе аудиторську думку з будь-яким р!внем впевненост! 
щодо ¡ншо! шформацн.

У зв’язку з нашим аудитом фшансово! звИност! нашою вщповщальшстю е 
ознайомитися з шшою шформащею та при цьому розглянути, чи ¡снуе суттева 
невщповщшсть м!ж шшою шформащею та фшансовою звггшстю або нашими знаниями, 
отриманими шд час аудиту, або чи ця ¡шла шформащя мае вигляд тако!, що мютить 
суттеве викривлення.

Аудитор, згщно МСА 720 (переглянутий) «Вщповщальшсть аудитора щодо ¡ншо! 
шформацн», ознайомився, розглянув, сшвставив, виконав шш! процедури щодо ¡ншо! 
шформацп та не виявив фактов суттево! невщповщност! та викривлень, як! б необхщно 
було включити до звп?у.

звгг щодо ВИМОГ1НШИХ 3 АКОНОДАВЧИХ
I НОРМАТИВНИХ АКТ1В

Зг!дно вимог ч. 3 ст. 14 Закону Украши «Про аудит фшансово! звйпност! та аудиторську 
дшлъшстъ» № 2258-УШ в!д 21.12.2017 р. (дал! - Закон № 2238-УШ), до Аудиторсъкого зв!ту 
наводимо наступну шформацио:

1нформащя про суттеву невизначешсть, яка може ставити пщ сумшв здатшсть 
продовження д!яльност! юридично! особи, фшансова звггшсть яко! перев!ряеться, на 
безперервнш основ! у раз! наявност! тако! невизначеност!:

Фшансова зв!тшсть Товариства шдготовлена виходячи з припущення 
безперервност! д!яльност!. Аудитор не виявив суттево! невизначеност!, пов’язано! з 
под!ями або умовами, яка може поставити шд значний сумшв здатшсть Товариства 
продовжувати д!яльшсть на безперервнш основ!.

1нформащя про узгоджешсть Звггу про управлшня, якнй складаеться вщповщно до 
законодавства, з фшансовою зв!тн!стю за звптшй перюд; про наявшсть суттевих 
викривлень у звп! про управлшня та !х характер:

Зв!т з управлшня Товариством не формуеться та не подаеться у вщповщност! до п.7 
ст.11 Закону Украши «Про бухгалтерский обл!к та фшансову звИшсть в Украпп» № 996- 
Х1У вщ 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорп середшх або великих 
пщприемств.

1нформащю, яка щонайменше мае наводитися в Аудиторському звт згщно ч. 3 
ст. 14 Закону № 2258-УШ, наведено в шших параграфах нашого Зв!ту.

Аудитором були розглянут! наступи! питания:

1. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо формування (змши) 
статутного (складеного/пайового) катталу:

Статутний каштал Товариства сформований у вщповщност! до чинного законодавства 
Украши, установчим документам та внесений повшстю виключно грошовими коштами у 
розм!р! 5 100 000,00 грн. (п’ять мыьйошв сто тисяч гривень 00 копшок). Учасниками 
Товариства е:

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ «М1ДЛМЕН», 
щентифшацшний код за СДРПОУ 39963305, яке зареестровано за адресою: Украша, 
04201, м. Ки!в, вул. Дехтяренка, 33, кв. 395. Розм!р внеску до статутного фонду 
5094900,00 грн.

Х!лай Св!тлана Анатолнвна, мюцезнаходження: 20800, Черкаська обл., 



Камянськийр-н, м. Камянка, вул. Першотравнева, 51. Розм!р внеску до статутного фонду 
2550,00 грн.

Харченко Ольга Володимир1вна, м!сцезнаходження: 04074, м. Ки!в, вул. 
Дехтяренка, 33, кв. 395. Розм1р внеску до статутного фонду 2550,00 грн.

Частки Учасниюв у Статутному каттал! дор!внють 5 100 000,00 грн. (п’ять 
мыьйотвсто тисяч гривень 00 кошйок), що становить 100 % Статутного катталу 
Товариства, зпдно витягу з СДРЮО. Учасниками сплачено 5 100 000,00 грн. виключно 
грошовими коштами до Статутного катталу Товариства. Станом на 31.12.2021 р. в 
Статутному каттал! змш не вщбувалось.

2. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо обое ’язкових критерпв / 
норматив1в достатностт катталу та татоспроможностт, л1кв1дност1, прибутковоспи, 
якоспи актив1в та ризиковосгт операцш, додержання шших показниюв I вимог, що 
обмежуютъ ризики за операгрями з фтансовими активами:
Товариство, як лщенз!ат зобов’язаний на дату подання заяви про отримання 

лщензп та протягом строку дк тако! лщензп шдтримувати розм!р власного катталу (за 
винятком субординованого боргу) у розм!р1, встановленому законодавством - а саме не 
менш шж 5 млн. грн. (п’ять мыьйотв гривень). Розм1р власного катталу станом 
31.12.2021р.становить 6346 тис. грн., та складаеться з: статутного катталу - 5100 тис. грн., 
додаткового катталу - 1521 тис. грн. та непокритого збитку 275 тис. грн.

Фшансово - майновий стан Товариства (його стшюсть, ефективтсть, л!кв!дшсть, 
залежтсть в!д швестор!в та кредитор!в) характеризуеться показниками 
платоспроможност! та фшансово! стШкость Джерелом шформацп для проведения 
розрахунку економ!чних показниюв е дан! Балансу (зв!ту про фшансовий стан) станом на 
31.12.2021 р. та Зв!ту про фшансов! результата (зв!ту про сукупний дох!д) за 2021 р!к.

Показники Формула 
розрахунку

Розрахунок станом на Теоретичне 
значения

Примпки
31.12.2020 р. 31.12.2021 р.

1.Показники платоспроможност!
1.1.
Коеф!шент 
поточно'! 
(швидко!) 
лжвщност!

ф.1(р.1195-
р.П 00-
р.П 10)

------------- ф,1
р.1695

0,789 0,987 0,7-0,8

Характеризуе, що 
Товариство спроможне 

сплатити поточи! 
зобов’язання за умови 

своечасного проведения 
розрахунюв з дебпорами

1.2.
Коефщ!ент 
загально!’ 
л!кв!дност! 
(покриття)

ф.1 р. 1195

Ф.1 р. 1695
1,083 1,112 1-2

Вщображае, що обороти! 
активи Товариства 

повшстю покривають 
поточи! зобов’язання. На 

1 грн. поточних 
зобов’язань Товариство 

мае 1,083 тис. грн. 
оборотних актив!в, що 

означае наявшеть 
лжвщного балансу

1.3.
Коефщ!ент 
абсолютно’! 
лжвщност! 
(покриття)

ф.1(р.1165 
+ р.1160)

Ф.1 р. 1695

0,001 0,001 0,2-0,25
Показуе насюльки 

поточи! зобов’язання 
можуть бути погашен! 

негайно

2.Показники фшансово! стшкост!
2.1.
Коефщ!ент 
сшввщношен 
ня залучених 
1 власних
кошт!в

Ф.1 (р. 1595 + 
р.1695)

Ф.1 р. 1495
11,853 8,667 <= 1,0

Товариство мае 11,853 
грн. залучених коптив на 
кожну 1 гривню власних, 

вкладених в активи 
Товариства



З.Показники фшансово! стшкост!
3.1.
Коефщ!ент 
оборотност! 
актив!в

ф.2 р.2000

ф.1(р.13ОО 
(гр.3)+ р. 1300 

(гр.4))/2

0,206 0,144
Означае використання 

Товариством ус!х 
наявних ресурс!в, 

незалежно в!д джерел 
Тхнього залучення

Таким чином, система фшансово!’ звкност! ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ», яка 
вщображае наявшсть розм!щення та використання фшансових ресурЛв, 
платоспроможшсть, фшансову стшюсть вказуе на те, що фшансовий стан Товариства - 
задовгтьний.

3. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо формування, ведення 
облжу, достатноспи та адекватност! сформованихpeзepвiв:
Товариство формуе Страховий резерв в межах суми борту балансовоТ вартост! 

актив!в, по яких ¡снуе ризик понесения збитюв. Станом на 31.12.2021р. так! активи 
вщсутш, а вщповщно розрахункова варйсть Страхового резерву дор!внюе - 0,00 гривень. 
Згщно Статуту Товариство формування Резервного кашталуне передбачено. Забезпечення 
виплат вщпусток станом на 31.12.2021р. становить 35 тис. грн.

4. Дотримання финансовою установок) вимог законодавства щодо встановлених фшансових
нормативе та застосованих заход ¡в впливу до фшансово! групи, у раз! входження до 
тако!:
Товариство не входить до фшансових труп.

5. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо структура 
швестицшного портфелю 13 зазначенням рекв!зит!в емйпента, суми, ознаки фшпивностг 
Товариство не мае в своему склад! актив!в, як! можуть формувати швестицшний

портфель.

6. Дотримання фшансовою компатею вимог щодо заборони залучення фшансових актив!в в1д 
ф1зичних ос!б ¡з зобов'язанням щодо наступного !х повернення:
Товариство не здшснювало та не здшснюе залучення фшансових актив!в вщ 

ф!зичних ос!б ¡з зобов'язанням щодо наступного !’х повернення.

7. Дотримання фшансовою установою обмеженъ щодо сум!щення окремих господарсъких 
операцш, на провадження яких Товариство отримало лщензш):
У вщповщност! до установлених пунктом 37 Лщензшних умов № 913, а саме: 

«Фшансова установа зобов’язана дотримуватися обмежень щодо сумодення провадження 
вид!в господарськоТ д!яльност!».

Товариство дотримуеться п. 37 Лщензшних умов та надае певш види фшансових 
послуг на пщстав! вщповщних лщензш, а саме:

• Надання послуг з факторингу
• Надання гарантш
• Надання коптв у позику, в тому числ! 1 на умовах фшансового кредиту

8. Дотримання фшансовою установою вимог законодавства щодо надання фшансових послуг 
на тдстав! договору у в!дпов!дност! до законодавства та внутрйших правил надання 
фшансових послуг:
Товариство надае послуги на пщстав! затверджених прим!рних договор!в.В 

договорах е посилання на внутр!шш правила та законодавство Украши.

9. Дотримання фшансовою установою вимог законодавства щодо розмпцення шформацп на



власному веб-сайт} (веб-сторшц}) та забезпечення и актуальности
Товариство розмвдуе всю шформащю передбачену ст. 12. на власному веб-сайт! 

http://www.morgan.capital/ukв обсяз! ! порядку встановленому Нацюнальним банком 
Украши. Оновлення шформацн на веб-сайт! здшснюеться кожен р!к.

10. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо прийняття рйиень у раз} 
конфл1кту 1нтерес}в:
Товариство дотримуеться ст. 10 Закону про фшансов! послуги щодо прийняття 

рйиень у раз! конфлшту штерешв. Аудитори не виявили наявност! конфл!кт!в у 2021 рощ.

11. В}дпов}дн1сть примйценъ, у яких здшснюеться обслуговування кменпйв (споживач}в) 
Товариства, доступност} для ос1б з швеийдшетю та }нших маломобслъних груп населения 
в1дпов1дно до державник будйзелъних норм, правил } стандарттв, що документально 
тдтверджуеться фсоавцем з питань техшчного обстеження будшелъ та споруд, якиймае 
кваифшацшний сертификат:

Примодення Товариства, як! використовуються для приймання таобслуговування кл!ент!в 
в тому числ! ос!б з швалщшетю та шших маломобшьних груп населения повинш 
вщповщати вимогам буд!вельних норм, правил 1 стандарт!в. Аудитору не надано 
документального шдтвердження вщповщност! примщень, у яких здшснюеться суб’ектом 
господарювання обслуговування кл!ент!в (споживач!в), доступност! для ос!б з 
швалщшетю та шших маломобшьних груп населения вщповщно до державних 
буд!вельних норм, правил ! стандарт!в, що документально тдтверджуеться фах!вцем з 
питань техшчного обстеження буд!вель та споруд, який мае квал!ф!кащйний сертифжат, 
що не вщповщае вимогам п.28 Постанови Кабшету мш!стр!в Украши «Про затвердження 
Лщензшних умов провадження господарсько!’ д!яльност! з надання фшансових послуг».

В товариств! 1нформащя про умови доступност! примщення для ос!б з 
швалщшетю та шших маломобшьних груп населения повинна розм!щуватися у м!сщ, 
доступному для в!зуального сприйняття юпентом (споживачем).

12. Внесения фшансовою у становою шформацн про вс} свог в1докремлеш тдроздйш до единого 
державного реестру юридичних ос1б, ф1зичних ос1б - тдприемщв та громадських 
формуванъ та до Державного реестру фшансових установ в}дпов}дно до вимог, 
установлених законодавством:
Вщокремлеш пщроздши у Товариства - вщеутш.

13. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо внутрйинъого контролю 
та внутрйинъого аудиту:
На Товариств! не створена служба внутр!шнього аудиту. Згщно п. 1 роздшу II 

«Порядку проведения внутр!шнього аудиту (контролю) у фшансових установах» у раз! 
якщо юридична особа набувае статусу фшансово!’ установи, така юридична особа 
протягом одного мюяця з дата внесения вщповщного запису про не! до Державного 
реестру фшансових установ зобов’язана створити структурний шдроздш, що проводить 
внутршнш аудит (контроль) фшансово!- установи, або визначити окрему посадову особу, 
що проводить внутр!шшй аудит (контроль) фшансово!’ установи.

14. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо об.иково'} та рееструючо'} 
системи, як} передбачають ведения обл1ку операцш з надання фшансових послуг 
споживачам та подання звйпност} до НБУ:
Товариство мае облжову та рееструючу системи (програмне забезпечення та 

спешальне техшчне обладнання), як! вщповщають вимогам, установленим НБУ, 1 
передбачають ведения облжу операцш з надання фшансових послуг споживачам та 
подання звшност! до НБУ.Товариство здшенюе надання фшансових послуг за допомогою 

http://www.morgan.capital/uk%25d0%25b2


Програмного забезпечення (комп’ютерна програма). Обл!к на Товариств! здшснюеться у 
автоматизовашй форм! за допомогою комп’ютерно! програми «1С:1Идприемство».

15. Дотримання фшансовою установок) вимог законодавства щодо збер1гання грошових 
Kouimie i докумештв та наявшстъ необх1дних засоб1в безпеки (зокрема сейфи для 
зберкання грошових KOiumie, охоронну сигнсийзацйо та/або eidnoeiduy охорону): 
Примщення ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ» забезпечеш ус!ма необхщними

засобами безпеки - сейфами та охороною сигнал!защею. Товариство дотримусться 
законодавства щодо гопвкових розрахунюв, установлених Постановою НБУ № 148.

16. Розкриття шформацп' щодо порядку формування статутного катталу (джерела 
походження кошттв):
Кошти до статутного кашталу були внесен! у повному обсяз! учасником 

Товариства у сум! 5 100 000,00 гривень. В подальшому ц! кошти були використан! для 
здшснення господарчо! д!яльност! Товариства.

17. Джерела походження складових частин власного катталу (каттал у дооцшках, внески до 
додаткового катталу):
У Товариства наявн! складов! частини власного кашталу так! як, внески до 

додаткового кашталу в сум! 1521 тис. грн., який сформовано грошовими коштами (догов!р 
про формування додаткового кашталу вщ 22.03.2021 р.)

18. Розкриття шформацп з урахуванням вимог М1жнародних стандарпйв фшансово! 
seimiiocmi eidnocHO Memodie оцшки справедливо! вартост! aKmueie фшансово! компанп: 
Справедлива варпсть швестищй, як! внесен! до б!ржового списку, оцшюються за

б!ржовим курсом оргашзатора торпвл! на дату розрахунку вартост! чистих актив!в. Якщо 
для активу ¡снуе основний ринок, то оцшка справедливо! вартост! представляе щну на 
такому ринку. Ринкова варпсть такого активу, що обертаються б!лып як на одному 
оргашзатор! торпвл!,для розрахунку вартост! актив!в оцшюеться дату розрахунку вартост! 
актив!в за б!ржовим курсом на основному ринку. В шших випадках оцшка справедливо! 
вартост! встановлюеться, застосовуючи методи оцшки, передбачеш МСФЗ 13 «Оцшка 
справедливо! вартост!». При оцшщ справедливо! вартост! актив!в застосовуються методи, 
як! вщповщають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб ощнити справедливу 
варпсть.

19. 1нформащя про проведения внутриинього фшансового мошторингу:
У вщповщност! до Положения про здшснення установами фшансового 

мошторингу, затверджене постановою Правлшня Нацюнального банку Укра'ши вщ 
28.07.2020 року № 107, вщповщальним за проведения внутр!шнього фшансового 
мошторингу е Орлик В!ктор!я В!ктор!вна, призначена наказом № 3-ФМ вщ 01.02.2021 р.

Фшансова звпшсть Товариства
Аудитором була проведена аудиторська перев!рка фшансових звтв ТОВ «ФК 

«МОРГАН КЕП1ТАЛ». Фшансова звпшсть Товариства за 2021 р!к складена з 
урахуванням чинних форм звпностГ

Склад перев!рених форм звпност! за 2021 р!к, як! складен! станом на 
31.12.2021 року:
• Баланс (Зв!т про фшансовий стан) (форма № 1) станом на 31 грудня 2021 року.
• Зв!т про фшансов! результата (Зв!т про сукупний дохщ) (форма № 2) за 2021 р!к.
• Зв!т про рух грошових кошт!в (за прямим методом) (форма № 3) за 2021 р!к.
• Зв!т про власний каштал (форма № 4) за 2021 р!к.
• Примпки до р!чно! фшансово! звпност! за 2021 р!к.



Звпний перюд з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, дата звпност! 31.12.2021р. 
Фшансова шформащя розкриваеться за звпний перюд.
Потреби в складанш звпност! за сегментами не виявлено.
Товариство не складае консолщовано! звпност!.

Вщповщно до стати 5 Закону Украши «Про бухгалтерский облж та фшансову 
звпшсть в Украпп» бухгалтерськш обл!к ведеться в грошовш одинищ Украши - гривня, 
фшансова звпшсть складена в тисячах гривень.

Мета аудиту - перев!рити дан! фшансово! звпност! Товариства станом на 31 грудня 
2021 року для висловлення незалежно! думки аудитора про и достов!ршсть в ус!х суттевих 
аспектах та вщповщшсть вимогам закошв Украши, стандарпв бухгалтерського облшу або 
шших правил (внутр!шн!х положень суб'екпв господарювання) згщно ¡з вимогами 
користувач!в.

Фшансова звпшсть складена на основ! принципу юторично! (фактично!) 
соб!вартост!, за винятком фшансових актив!в, що ощнюються за справедливою варистю.

Ведения бухгалтерського облжу Товариством здшснюеться в щлому у 
вщповщност! до вимог Закону Украши «Про бухгалтерский обл!к та фшансову звпшсть 
в Украпп» №996-Х1У вщ 16.07.1999 р. (з! змшами та доповненнями) та до М!жнародних 
стандарпв бухгалтерського обл!ку та звпност!.

Для ведения бухгалтерського облжу Товариство використовуе План рахунк!в, 
затверджений наказом Мшютерства фшанс!в Украши №291 вщ 30.11.1999 року «Про 
застосування Плану рахунюв бухгалтерського облжу актив!в, каппалу, зобов’язань ! 
господарських операцш шдприемств ! оргашзацш».

Для подготовки фшансових звтв ТОВ «ФК «МОРГАН КЕШТАЛ» за 2021 р!к, 
було використано наступну концептуальну основу фшансово! звпност!:

Закон Украши «Про бухгалтерский обл!к та фшансову звпшсть в Украпп» (!з 
змшами та доповненнями);
М!жнародш стандарта фшансово! звпност!;

а також наступи! нормативно-законодавч! акта, що регламентують його д!яльносп:
- Закону Украши «Про фшансов! послуги та державне регулювання ринк!в 

фшансових послуг» (!з змшами та доповненнями);
Розпорядження Державно! комюп з регулювання ринюв фшансових послуг 
Украши 28.08.2003 № 41 (у редакцп розпорядження Нацюнально! комюп, що 
здшснюе державне регулювання у сфер! ринюв фшансових послуг 28.11.2013 
№ 4368);
Лщензшш умови провадження господарсько! д!яльносп з надання фшансових 
послуг (кр!м професшно! д!яльносп на ринку щнних папер!в), Постанова КМУ 
вщ 07.12.2016р. №913;
1нш! спещальш вимоги, що регламентують здшснення д!яльност!.

Фшансова звпшсть Товариства за 2021 звпний р!к, вщображае його фшансовий 
стан на 31.12.2021 року, фшансов! результата та рух грошових кошпв за р!к, що 
закшчився на зазначену дату, а також шшу пояснювальну шформащю, на основ! 
М!жнародних стандарпв фшансово! звпност! (МСФЗ), виданих Радою з М!жнародних 
стандарпв бухгалтерського облжу (РМСБО), як! в Украпп визначеш в якосп застосовно! 
концептуально! основи фшансово! звпност! Законом Украши «Про бухгалтерський облж 
та фшансову звпшсть» 1 е для Товариства прийнятною концептуально! основи загального 
призначення, яка водночас також е концептуальною основою достов!рного подання.

Аудиторська перев!рка здшснювалась !з застосуванням розрахунково-аналпичного 
та документального метод!в з узагальненням отриманих результапв.

Аудитор вважае, що проведена аудиторська перев!рка забезпечуе обгрунтовану 
шдставу для висловлення думки.



На думку аудитор!в, прийнята Товариством система бухгалтерского облшу 
вщповщае М!жнародним стандартам бухгалтерского облжу та звИносп та вимогам 
чинного законодавства щодо оргашзащ! бухгалтерского облжу та звитаосп в Украпп, 
перел!чених вище, 1 складена у вс!х суттевих аспектах вщповщно до застосовано! 
концептуально!' основи фшансового зв!тування.

Концептуальною основою фшансово! звкност! е основа, яка вщповщае принципам 
безперервност!, посл!довност!, суттевостц пор!внянност! шформацп, структури та змюту 
фшансово!' звкность

В ход! перев!рки аудитор не отримав свщоцтв щодо ¡снування загрози 
безперервност! д!яльност! Товариства.

Фшансова звтпсть бул а подготовлена на основ! припущення, що Товариство 
розпочало й буде здатне продовжувати свою д!яльшсть на безперервнш основ! у 
найближчому майбутньому.

На думку кер!вництва, застосування припущення щодо здатност! Товариства 
продовжувати свою д!яльшсть на безперервнш основ! е прийнятним, враховуючи 
належний р!вень достатност! кашталу.

Товариство веде свш бухгалтерский обл!к згщно з украшським законодавством. 
Дана фшансова звкшсть була шдготовлена на основ! бухгалтерськихзапиДв, як! ведуться 
у вщповщност! до нормативно-правових акт!в Украши.

Стан корпоративного управлшня
Система корпоративного управлшня д!е згщно принцишв, передбачених Статутом 

Товариства. Управлшня фшансовою компашею здшснюють: Загальш збори, Директор. 
При необхщностц за ршенням збор!в учасниюв, для перев!рки господарсько! д!яльност! 
залучаеться аудитор чи аудиторська ф!рма.

Товариство проводить Збори Учасниюв по результатах господарсько! д!яльност! за 
вщповщний р!к, на яких розглядаються шдсумки виробничо-фшансово! д!яльност!, 
затвердження р!чного фшансового зв!ту, розподш прибутюв та шип питания, як! належать 
до Тх компетенцп.

Товариство проводить щор!чну аудиторську перев!рку за участю зовшшнього 
аудитора.Про призначення зовшшнього аудитора приймае р!шення директор.

Взаемовщношення з защкавленими особами здшснюються згщно з чинним 
законодавством.

Шахрайство при аудит! фшансово! звтгност!
Пщ час виконання процедур оцшки ризиюв ! пов’язано! з ними д!яльност! для 

отримання розумшня суб’екта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутр!шшй контроль, як цього вимагае МСА 315 «1дентиф!кащя та оцшка ризиюв 
суттевих викривлень через розумшня суб’екта господарювання 1 його середовища», 
аудитор виконав процедури, необхщш для отримання шформацп, яка використовувалася 
пщ час щентифшацп ризиюв суттевого викривлення внаслщок шахрайства у вщповщност! 
до МСА 240 «Вщповщальшсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудит! 
фшансово! зв!тностЬ>. Аудитором були подан! запити до управлшського персоналу та 
шших пращвниюв суб’екта господарювання яю, на думку аудитора, можуть мати 
шформащю, яка, ймов!рно, може допомогти при щентифжацп ризиюв суттевого 
викривлення внаслщок шахрайства або помилки. Аудитором виконаш аналкичш 
процедури, в тому числ! з використанням детал!зованих даних, спостереження та !шш. 
Аудитор отримав розумшня зовнппшх чинниюв д!яльност! суб’екта господарювання, 
структури його власност! та корпоративного управлшня, структури та способу 
фшансування, облжово! пол!тики, щл! та стратег!!’ 1 пов’язаних з ними б!знес-ризиюв, 
оцшки та огляд!в фшансових результате.

Аудитор не отримав доказ!в обставин, як! можуть свщчити про можливють того, 



що фшансова звНшсть м!стить суттеве викривлення внаслщок шахрайства.

Квал1фпсацп1ш вимоги до кер!вництва Товариства
Згщно Розпорядження Держфшпослуг №1590 вщ 13.07.2004 р. «Про затвердження 

професшних вимог до кер!вник1в та головних бухгалтер!в ф!нансових установ», а також 
д!ючими у Товариств! посадовими шструкщями до директора та головного бухгалтера з 
моменту призначення на посаду були дотримаш професшш вимоги до ix осв!ти та 
досвщу. Кожен з них мае вищу осв!ту та певний досвщ роботи згщно зайнятим посадам.

Вщповщно до вимог Положения про навчання (перешдготовку, шдвищення 
квал!ф!кацп та складання екзамешв) особи, як! проводять д!яльшсть на ринках фшансових 
послуг, затвердженого Розпорядженням ДКРРФП Украши вщ 25.12.2003р. №183 
управлшський персонал ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ» пройшов перешдготовку та 
отримав свщоцтва про складання екзамену на вщповщшсть знань професшним вимогам 
за програмою шдвищення квал!ф!кацп:

кер1вник товариства Харченко Р. М. отримав свщоцтво № 5184 вщ 23.10.2019 року 
з термшом дп свщоцтва до 23.10.2022 року;
вщповщальний за ведения бухгалтерского та податкового обл!ку товариства - 
ТОВ «Бейкер Лоу» в особ! директора Зшель Свгенп Володимир!вни (догов!р на 
бухгалтерське супроводження господарськоТ д!яльносп суб’екта шдприемництва в 
Украпп вщ 01.07.2020 р.) - отримала свщоцтво БФК-17/20 вщ 15.05.2020 року з 
термшом дп свщоцтва до 15.05.2023 року.
Аудитор вщм!чае, що ТОВ «ФК «МОРГАН КЕП1ТАЛ» дотримуеться 

квал!ф!кацшних вимог до вщповщального з фшансового мошторингу. Перюдично 
проводяться заняття з особовим складом з доведения вимог положень про фшансовий 
мошторинг.

Ключовий партнер з аудиту
(номер реестрацп в Реестр! аудитор!в та суб’ектш 
аудиторсько! д!яльност!, Роздал «Аудитори» 
Аудиторсько! палати Украши - 101421;
квал!ф!кац!йний сертиф!кат№ 273501 IFA, 
1нститут фшансових аудитор!в, Лондон, 
Професюнал по МСФЗ)

г\ОПТА8/,

Директор
ТОВ «Полтавське бюро судов

Шейко О. М.

Шейко О. М.експертизи та аудиту»

36003, м. Полтава, 
вул. Соборност!, 41 А, к. 4 

26 травня 2022 року


