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ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ», код за ЄДРПОУ – 42441539,
місцезнаходження - 04116, м. Київ, вул. М. Довнар-Запольського, буд. 5, офіс 220, (далі Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про
сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за
рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р.
№996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 - 2017
року) (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід надати в
нашому звіті.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка
міститься у складі річних звітних даних, які Товариство формує згідно «Порядку надання
звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами
публічного права, 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг №3840 від 26 вересня 2017 року, (далі - Порядок) що складається з
додаткових розкриттів фінансових компаній, передбачених даним Порядком
Наша думка щодо іншої інформації міститься в незалежному звіті з надання
впевненості щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю
«АВЕНТУС ЛІЗИНГ» за 2020р.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з
іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до
дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б
включити до звіту.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і
достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання
звіту аудитора, який включає нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
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висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.
Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або
коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати
в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано
переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ
ВИМОГАМИ
Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII), до
Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3.1 «Основоположне припущення» у фінансовій
звітності, яка зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з
припущення безперервності діяльності.
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом
Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її
подальшому поширенню в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності
Товариства, що мають враховуватися в фінансовій звітності:
- оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням
карантинних та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше
оцінених ризиків;
- врахування при розкритті питання щодо припущення про безперервну діяльність
Товариства зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та
песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.
Майбутній економічний розвиток України, в тому числі у сфері надання фінансових
послуг, залежить від зовнішніх факторів та заходів внутрішнього характеру, що будуть
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вжиті Урядом для підтримки зростання економічних показників, та внесення змін до
податкової та іншої нормативної бази.
Керівництво вважає, що Товариство вживає всі необхідні заходи для підтримки та
стабільного розвитку діяльності Товариства в сучасних умовах, які склалися в економіці
України.
Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка
може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на
безперервній основі.
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7
ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996XIV від 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорії середніх або великих
підприємств.
Повне
найменування
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата та номер
запису в Єдиному
державному
реєстрі
про
проведення
державної
реєстрації
юридичної особи
Дата внесення змін
до
установчих
документів
Види діяльності за
КВЕД 2010р.

Відокремлені
підрозділи
Чисельність
працівників
Розпорядження
Нацкомфінпослуг

Основні відомості про Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВЕНТУС ЛІЗИНГ»
42441539
04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОФАНА ДОВНАРЗАПОЛЬСЬКОГО, будинок 5, офіс 220
Дата запису: 05.09.2018р.
Номер запису: 1 074 102 0000 078899

Зміни до установчих документів на протязі звітного періоду не
вносились
Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими
автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний);
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної
діяльності й керування;
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових
автотранспортних засобів;
Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
Відсутні
15
18.10.2018р. № 1852
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про видачу ліцензії
на провадження
господарської
діяльності з
надання
фінансових послуг
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, (з
внесеними змінами та доповненнями) та Положення про державний реєстр
фінансових установ, затвердженого Розпорядження Держфінпослуг №41 від
28.08.2003р. (з внесеними змінами та доповненнями), аудитором були розглянуті
питання щодо дотримання
основних вимог ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг
Для забезпечення діяльності
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» згідно Статуту,
затвердженого Рішенням учасника №1 від 05.09.2018р., створено Статутний капітал,
розмір якого становить 1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч грн. 00 коп.). Станом на
31.12.2020р. сплачено Статутний капітал в сумі 1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч
грн. 00 коп.). Статутний капітал сформовано та сплачено грошовими коштами відповідно
до діючого законодавства України.
Розмір власного капіталу станом 31.12.2020 р. ставить 2 446 тис. грн., та
складається з: статутного капіталу – 1 600 тис. грн., додаткового капіталу – 30 тис. грн. та
нерозподіленого прибутку – 816 тис. грн.
В ході здійснення господарської діяльності Товариство, в цілому, дотримується
основних вимог, визначених Постановою КМ України «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 913 від 07.12.2016р. (з внесеними
змінами та доповненнями) та Положення про державний реєстр фінансових установ.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повна назва:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"СПІЛЬНА СПРАВА"
Код ЄДРПОУ
32366340
Місцезнаходження:
м. Київ, пр.-т Павла Тичини, 4 к.44
Дані про включення до Реєстру аудиторів та
ПП «Аудиторська фірма «СПІЛЬНА СПРАВА»
суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (розділу «Суб’єкти
аудиторської діяльності» та розділу «Суб’єкти
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності») під номером 3232.
Інформація про аудиторів
Збожинський Володимир Петрович
Сертифікат аудитора № 000967 виданий згідно
рішення Аудиторської Палати України № 45 від
16.05.1996р.
Реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 100014
Контактний телефон
(044) 228-10-24
Основні відомості про умови договору на Договір на проведення аудиту № 28/12/2020 від
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проведення аудиту
Дата початку проведення аудиту
Дата закінчення проведення аудиту
Ключовий партнер з аудиту
Сертифікат аудитора №000967
від 16.05.1996р.

28.12.2020р.
28.12.2020р.
15.04.2020р.

_______________В.П.Збожинський
(підпис)

М.П.
Дата складання аудиторського звіту:
«15» квітня 2021р.
м. Київ пр.-т Павла Тичини, 4 к. 44
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