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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО   РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»  

СТАНОМ НА 31.12.2015 Р. 

 

Адресат:  -  Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України; 

    - Власникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

      «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»  (Товариство).  

 

 Розділ  1.„Звіт щодо фінансової звітності” 

 

Вступний параграф 

 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» 

Скорочене найменування:  ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ»   

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37004959. 

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КВЕД: 

66.30 Управління фондами  

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 

64.92 Інші види кредитування 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. 

 

           ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» (надалі Товариство)   створене  згідно ЗУ “Про господарські 

товариства” та рішення № 1 установчих зборів засновника   від 04.03.2010 року . 

Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом  Дніпропетровської міської Ради                             

04 березня 2010 року  за  номером запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 

1 224 102 0000 049067. 

Професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Товариство у звітному періоді 

здійснювало відповідно з ліцензіями, отриманими від Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. 

Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на  фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних 

інвестроів (діяльність з управління активами):  

-  ліцензія серії АЕ  №  642042;  дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 29.04.2015, 

№ 609 від 29.01.2015р.. Термін дії ліцензії з 12.05.2015р. - необмежений.  

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»: 

1.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ДЕКРА», код за ЄДРІСІ 23300088; 
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд 33-В, 

 

2.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«АКТИВНИЙ», код за ЄДРІСІ 2331528;  
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд 33-В, 

 

3.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ТАІРА», код за ЄДРІСІ 2331603; 

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд 33-В, 

 

4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ», код за 

ЄДРІСІ 1331422. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд 33-В, 

 

5. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРДІ». код за ЄДРІСІ  13300308. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5,  

 

6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛАСС». код за ЄДРІСІ 13300306. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5, 

 

7. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАНДЕР». код за ЄДРІСІ   13300307. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5, 

 

8. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАКОМБ». код за ЄДРІСІ   13300309. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5, 

 

9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРІАНЕЛЛІ». код за ЄДРІСІ  13300311. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5, 

 

10. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕБЮССІ» 

 код за ЄДРІСІ 13300305. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5, 

 

11.     ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  

КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАЙГРАУНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» код за 

ЄДРІСІ : 1321027. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ :  

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд. 21-К. 
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Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг (далі-МСА), зокрема до 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», МСА710 

«Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 

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

аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 

фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх 

аудиторів» та вимог, встановленими Рiшенням НКЦПФР № 991 вiд 11.06.2013 року "Про 

затвердження вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів 

спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління 

активами " Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 9 грудня 2014 року N 1652. 

     Концептуальною основою  для підготовки фінансової звітності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ 

ІНВЕСТ»  ( надалі – Товариство) є Міжнародні  стандарти фінансової звітності, інші нормативно- 

правові акти  щодо ведення  бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 

внутрішні положення  прийнятої в КУА облікової політики, яка  протягом періоду, що перевірявся 

не змінювалась. 

 Річна фінансова звітність Товариства складається з: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,  

 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік,  

 Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік,  

 Звіту про власний капітал за 2015 рік,  

     Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік , що містіть стислий виклад 

суттєвих облікових політик та інші пояснення  на предмет повноти, достовірності та відповідності 

Концептуальній основі, чинному законодавству та   встановленим нормативам  та іншу 

пояснювальну інформацію, розкриття якої передбачено нормативними актами Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 році Товариство дотримувалося 

основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності 

діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, можливості перевірки, які були 

розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за  звітний період. Керівництво 

використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і 

зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання 

бухгалтерського балансу.  

Фінансова звітність за 2015 рік не містить будь-яких коригувань відображених сум 

активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в 

майбутньому. 

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом  з урахуванням 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Товариство 

перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2014 року (дата 

переходу) відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 

фінансової звітності». 

Цю фінансову звітність підготовлено управлінським персоналом відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).   

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: 

- Закон України «Про аудиторську дiяльнiсть»; 

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; 

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 

- Закон України «Про інститути спільного інвестування; 

- Закон України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» зi змiнами та 

доповненнями; 
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- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 

послуг; 

- Рiшення НКЦПФР № 991 вiд 11.06.2013 року "Про затвердження вимоги до аудиторського 

висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 

розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 

корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами "; 

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність: 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності відповідно до використаної концептуальної основи 

спеціального призначення, яка ґрунтується на застосуванні МСФЗ, а також відповідно до 

законодавства України, і за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 

потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової 

політики, здійснення достовірних облікових оцінок, які відповідають обставинам.   

 

Відповідальність аудитора: 

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. 

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 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 розкриття інформації у фінансових звітах та примітках. 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 використаної 

облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 

оцінку загального подання фінансової звітності.  

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну 

основу для висловлення модифікованої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: 

             Поточні фінансові інвестиції оцінювались на дату балансу  за собівартістю,  яка є   

історичною  собівартістю на кінець звітного періоду, на базі наміру продажу цих інвестицій.  Ми 

не можемо зробити висновок про суттєвість впливу невиконання наміру продажу таких інвестицій  

на фінансову звітність, оскільки на дату складання аудиторського висновку  дія продажу частини  

цих  фінансових інвестицій  ще не реалізована. 

Товариством не створюються та не розкриваються суми резервів та забезпечень, зокрема резерв 

забезпечення на виплату відпусток працівникам  в сумі  3 тис. грн., як того вимагає МСБО 19 «Виплати 

працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку 

(збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих забезпечень. 

 Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є 

всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та 

облікових записів дає змогу стверджувати, що  такі невідповідності і відхилення, які можуть бути 

з причин, вказаних в цьому параграфі, ні є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан 

Товариства. 

 

Висловлення думки: 

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

для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»  складена  

в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного 

законодавства України.  

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування 

потенційних ризиків функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми 

чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в світі та Україні;    з 

політичною ситуацією в державі Україна; з можливим зміненням законодавства у сферах 

регулювання господарської діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. Фінансова 

звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов 

здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства і не містить посилання, які могли 

б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у найближчому 

майбутньому. 

  

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 

відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 
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Розділ 2.«Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» 

Вимоги щодо розкриття наведеної нижче інформації наведені в пункті 6 частини ІІІ 

«Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про 

результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 

інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», затверджених рішенням 

НКЦПФР 11.06.2013р.  № 991. 

 Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства 

України . 

Думка аудитора:  

        Законодавством України встановлені вимоги до статутного капіталу професійних учасників 

фондового ринку – компаній з управління активами. Так, згідно пункту 2 статті 63 розділу VІ 

Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080- VІ від 05.07.2012р. встановлено, 

що статутний капітал КУА повинен становити не менше як                  7 мільйонів гривень. 

Пунктом 3 статті 63 розділу VІ Закону також встановлено, що частка держави в статутному 

капіталі КУА не може перевищувати 10 %. За даними фінансової звітності Товариства статутний 

капітал станом на 31.12.2015р. складає 8000000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.) – що 

відповідає положенням законодавства, які встановлені    вищезгаданим нормативним актом.  

      На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що в статутному капіталі 

Товариства відсутня частка держави – наведено достовірно. 

     Законодавством України (Цивільним кодексом) встановлені вимоги до власного капіталу 

(чистих активів) товариств з обмеженою відповідальністю станом на кінець кожного фінансового 

року.  

Станом на 31.12.2015 року  власний капітал Товариства  складає 8047 тис. грн. та має  наступну 

структуру: 

Таблиця 1 

Розділ власного капіталу Величина, тис .грн. 

 Статутний  капітал 8000 

Резервний капітал  13 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34 

Всього власного капіталу 8047 

     При порівнянні вартості чистих активів з  розміром  статутного капіталу Товариства виявлено 

наступне:  

                вартість чистих активів Товариства на кінець 2015 року складає   8047 тис. грн. 

      сума статутного капіталу  на кінець 2015 року складає    8000 тис. грн. 

   Величина перевищення чистих активів  над розміром статутного капіталу  складає    47 тис. грн.. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу, що вартість чистих активів 

(власного капіталу) Товариства станом на 31.12.2015р. відповідає вимогам чинного законодавства, 

а саме частині 4 статті 144 Цивільного кодексу України – наведено достовірно.   

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає 

вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Статутний капітал  сформований  згідно з вимогами Законів України « Про акціонерні 

товариства», « Про інститути спільного інвестування», інших законодавчих актів України та 

статуту Товариства. 

Резервний капітал  в сумі 13  тис. грн.. сформований  за рахунок нерозподіленого прибутку на 

підставі рішення Загальних зборів учасників. 

Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності Товариства  у звітному періоді є прибуток у сумi 

8 тис. грн. Інформацію щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображено у формі №2 Звіт про 

фінансові результати (розкриття сум отриманих доходів, понесених витрат та формування 

прибутку). 

Нерозподілений прибуток   становить    34 тис. грн.  

 

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та 

необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського 

висновку про достовірність відображення  власного  капіталу у фінансовій звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» . 
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 Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до 

застосованих стандартів фінансової звітності. Зазначається інформація про суми активів, 

зобов’язань, зміни, які відбулися порівняно з попереднім періодом, фактори, які вплинули на 

розмір чистого прибутку (збитку), підтверджуються достовірність, повнота та відповідність 

чинному законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та 

зобов’язань. 

Інформація про активи КУА. 

 Необоротні активи. 

Інформація  щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх 

суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) 

та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).  

Нематеріальні активи . 

Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства не обліковуються.   

Основні засоби. 

          Облік, визнання, оцінка основних засобів ведеться згідно Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”, та у відповідності до облікової політики 

підприємства. 

Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі 

Товариства складає 10 тис. грн. (  комп’ютерна  техніка та офісне обладнання). Протягом 2015 

року було придбано   комп’ютерну техніку на суму 8,0 тис. грн.. Реалізація, виведення з 

експлуатації та списання з балансу основних засобів не проводилось. Амортизація складає 22 тис. 

грн. 

 Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю. 

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності 

активу. 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом, 

виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта.  

 Довгострокові інвестиції. 

  Перевіркою  встановлено, що довгострокові  фінансові  інвестиції станом на 31.12.2015 р. 

на балансі Товариства відсутні. 

Оборотні активи. 

            Інформація  щодо оборотних  активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх 

суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) 

та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 

Облік поточних фінансових інвестицій  відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 32                             

«Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

Фінансові активи Товариства складаються з наступних фінансових інструментів: 

-  фінансові інвестиції, які складаються з цінних паперів у вигляді простих іменних без 

документарних акцій українських емітентів,  які оцінюються на звітну дату за собівартістю  у сумі  

8052 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015р. поточні фінансові інвестиції становлять   8052 тис. грн., та представлені : 

Вид 

поточної 

фінансової 

інвестиції 

Емітент 

Код за 

ЄДРПОУ 

Емітента 

Код ISIN 

Кількість 

цінних 

паперів, 

шт. 

Вартість 

одного 

ЦП, грн. 

Вартість 

пакету ЦП, 

грн. 

 

Акції 

прості 

іменні 

ПАТ «ФК «Дельта 

Колект» 
37717363 UA4000121594 4 211 891 0,25 

 

6 369 063,62 

 

Акції 

прості 

іменні 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ПРИДНІПРОВСЬКА 

ФОНДОВА БІРЖА» 

25535920 UA4000066773 3 366 500,00 

 

 

1 683 000,00 
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Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015року; 

- за  продукцію, роботи, послуги  становить  40 тис. грн.;  

- дебіторська заборгованість  за розрахунками з бюджетом становить 2,0 тис. грн.;    

- інша поточна дебіторська заборгованість   становить 17 тис. грн.. 

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй 

як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звітному 

періоді Товариство не нарахувало резерв сумнівних боргів у зв`язку з відсутністю підстав для 

нарахування. 

 

Облік грошових коштів. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів на рахунках Товариства складає 20 тис. грн., 

та підтверджується виписками банку. 

Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, зменшились  і 

відповідно складають 8141тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»). Зменьшення  загальної 

вартості активів відбулось, в основному, за рахунок  зменьшеня  вартості поточних фінансових 

активів.  На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка активів Товариством здійснені 

відповідно до МСФЗ. 

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та 

необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського 

висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ 

ІНВЕСТ»   

 

Підтвердження реальності розміру зобов’язань та забезпечень. 

Інформація  про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  

всіх суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 

Облік  і визнання зобов’язань і забезпечень  товариства відображається  в фінансовій звітності 

згідно  МСБО37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» . 

 

 Підтвердження достовірності розкриття інформації про довгострокові зобов’язання. 

Станом на 31.12.2015 року  Товариство не має  довгострокових зобов’язань і забезпечень. 

Підтвердження достовірності  розкриття інформації про поточні зобов’язання і забезпечення  

Поточні зобов’язання, що обліковуються на балансі Товариства станом на 31.12.2015р. складають  

94 тис. грн. у тому числі:  

за товари, роботи, послуги : 93 тис. грн.; 

інші поточні зобов’язання : 1 тис. грн.; 

Зобов’язання відображені на балансі за достовірною оцінкою і в майбутньому існує ймовірність їх 

погашення. 

Короткострокові зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, 

зменшились  і відповідно складають 94 тис. грн.(ряд.1695 форми №1 «Баланс»). Зменшення  

зобов’язань Товариства відбулось за рахунок  різниці від  зменшення  інших  поточних 

зобов’язань  та незначного збільшення кредиторської заборгованості за послуги.  

           Товариством не створюються суми резервів та забезпечень, зокрема резерв забезпечення на 

виплату відпусток працівникам  в сумі 3 тис. грн.., як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». 

        На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань та забезпечень Товариством 

здійснені відповідно до МСФЗ.  

Обсяг чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності за звітний період складає 8 тис. 

грн..  Інформацію щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображено у формі №2 Звіт про 

фінансові результати (розкриття сум отриманих доходів, понесених витрат та формування 

прибутку). 
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         Формування та сплата статутного капіталу у встановлені законодавством терміни 

(сплачено повністю чи частково). У разі якщо статутний капітал сплачено не у повному 

обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу. 

Думка аудитора:  

            У статті балансу «Зареєстрований капітал» наведено зафіксовану в статуті загальну 

вартість оборотних активів (грошових коштів), які є заявленим та сплаченим внеском до 

статутного капіталу Товариства. Статутний капітал Товариства складає 8000 тис. грн..  

Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом  Дніпропетровської міської Ради                             

04 березня 2010 року. Учасником  Товариства виступила одна юридична особа, а саме: 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРВЕНТ» (ЄДРПОУ 36572681) 

розмір його частки у статутному капіталі складав 100%, або 8000000,00 грн.. 

Заявлені обсяги статутного капіталу Учасником фактично внесено грошовими коштами  в 

обсязі 100% шляхом сплати відповідної суми на поточний рахунок Товариства, а саме: 

- платіжним дорученням №564 від 04.03.2010р. учасником оплачено 8000000,00 грн. (Вісім 

мільйонів грн. 00 коп.) на поточний рахунок Товариства в ПАТ «Єкатеринославський комерційний 

банк», м. Дніпропетровськ. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством 

обсяги статутного капіталу сформовано та сплачено повністю у встановлені законодавством 

терміни (в день державної реєстрації) – наведено достовірно.  

Несплачена частка статутного капіталу– відсутня. 

 

 Відповідність резервного фонду установчим документам.  

Думка аудитора:  

Законодавством України встановлені вимоги до резервного фонду (капіталу) професійних 

учасників фондового ринку – компаній з управління активами. Так, згідно абзацу другому пункту 

2 статті 63 розділу VІ Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080- VІ від 

05.07.2012р. встановлено, що в компанії з управління активами створюється резервний фонд 

(капітал) у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків 

статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими 

документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого 

прибутку.  

Установчим документом Товариства є статут. Згідно положень статуту, в Товаристві 

повинен створюється резервний капітал (фонд) у розмірі 25% статутного капіталу. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку. За даними 

фінансової звітності сума резервного фонду станом на звітну дату складає 13 тис. грн.. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що Товариством створено 

резервний капітал (фонд)  шляхом відрахування від чистого прибутку – наведено достовірно.  

 

 Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок 

складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють 

управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів. 

Інформація аудитора:  

           Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку дотримання 

Товариством вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та 

розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами 

інституційних інвесторів для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність 

фінансової звітності Товариства. Відповідно, ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити 

нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо дотримання Товариством вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють порядок складання та розкриття інформації КУА, які 

здійснюють управління активами інституційних інвесторів в усіх суттєвих аспектах, не 

відповідало б вимогам чинного законодавства. 

        Товариство  у своїй діяльності дотримується вимог Рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку № 1343 від 02.10.2012 року «Про затвердження Положення про 

порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що 

здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних 

документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Із змінами, внесеними 
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згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від 

18.12.2012 ,№ 2349 від 10.10.2013,№ 1929 від 24.09.2013,№ 1249 від 23.09.2014,№ 1711  від 

16.12.2014. 

 

 Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для 

складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки. 

Інформація аудитора:  

          Згідно статуту Товариства, служба внутрішнього аудиту (контролю) - це визначена окрема 

посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства. Загальними зборами 

учасників згідно протоколу  №73 від 02.02.2015 року  назначено  внутрішнього аудитора.  

Реалізація функцій  внутрішнього  аудитора  Товариства протягом 2015 року пов’язана з 

забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за 

використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення 

встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.  

           Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію і оцінку 

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх 

впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів 

внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності служби 

внутрішнього контролю. Відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з 

ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звіті незалежного 

аудитора). Ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що Товариство не 

має відповідну систему внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової 

звітності яка не містить суттєвих викривлень  унаслідок шахрайства або помилки. 

За підсумками року  та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності 

проводиться зовнішній аудит. 

     

 Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України. 

Інформація аудитора: 

В Статуті Товариства закріплені мета та предмет діяльності Товариства, права учасників та 

умови їх дотримання, функції органів управління Товариства, система моніторингу та контролю за 

діяльністю Товариства, функції посадових осіб Товариства, порядок розкриття інформації про 

Товариство, умови існування Товариства в суспільстві.   

Протягом звітного періоду в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного 

управління: 

- Загальні збори учасників – вищій орган Товариства. Він складається з учасників Товариства або 

призначених ними представників. 

- Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво його поточною 

діяльністю. 

Товариство дотримується затверджених процедур та правил  власної корпоративної 

поведінки, закріплених у зазначеному вище Статуті. 

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану 

корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність 

фінансової звітності Товариства. Відповідно, ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити 

нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо відповідності стану корпоративного 

управління, в усіх суттєвих аспектах, не відповідало б  вимогам чинного законодавства. 

 

 

 

Допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку: 

 Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі 

виконання процедур аудиту фінансової звітності, ознаки існування відносин і операцій з 

пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної 

діяльності, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2162-12/paran21#n21
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2162-12/paran21#n21
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1828-13/paran6#n6
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1739-13/paran7#n7
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1268-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1645-14/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1645-14/paran12#n12
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Інформація аудитора: 

            В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності аудитором було встановлено 

наступну інформацію стосовно пов’язаних осіб Товариства, а саме: 

          Особи, які контролюють Товариство: 

Таблиця 1. 

П.І.Б. фізичної особи 

частка в 

статутному 

капіталі грн.(%) 

Наявність контролю на  

звітну дату  

Савлук Роман 

Ярославович 
7920000,00 (99%) 

Можливість здійснювати вирішальний вплив 

на управління та/або діяльність Товариства 

шляхом володіння часткою, що відповідає 

еквіваленту 50 чи більше % статутного 

капіталу 

Савлук Андрій 

Ярославович 
80000,00 (1%) Прямий родич посадової особи Товариства 

 

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і 

виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації, 

бонуси та інші додаткові виплати не здійснювались.  

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з пов’язаними 

сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності 

Товариства, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору – не 

виявлено. 

          Інформація про наявність  наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою 

звітністю та іншою інформацією (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») 

Думка аудитора: 

Аудитори ознайомилися з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову 

звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудиторами 

фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної 

аудиторами  фінансової звітності  Товариства 

 

 Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.  

Думка аудитора: 

Вважаємо, що твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, 

які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту 

незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.  

В той же час зауважуємо,  що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші 

події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових 

звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту 

незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування 

аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал 

Товариства.             

        Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів 

пруденційних показників діяльності КУА  

Інформація аудитора:  

      Ступінь ризику визначена відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних 

інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердженого  рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку України  від 09.01.13 № 1  в редакції  від 30.12.2013р.  на 

підставі наступних показників та характеризує рівень ризику як низький: 
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Назва показника Значення 
Показник нормативу до якого 

потрапляє значення 

Показник покриття  
зобов’язань власним  

капіталом  
0,001 <1 

Показник фінансової стійкості  0,98845 >0,5 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи відповідно до 

установчих документів: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

« АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТ-

СТАНДАРТ» 

Код за ЄДРПОУ: 
                          32852960 

 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України: 

 № 3345,  рішення Аудиторської палати 

України   № 9 від 26.02.2004. Відповідно 

до рішення Аудиторської палати України 

№ 286/3 від 19 грудня 2013 року термін 

чинності Свідоцтва продовжено до 19 

грудня 2018 року. 

 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, виданого НКЦПФР: 

196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, 

строк дії Свідоцтва продовжено  з 24 

лютого 2014 року до 19 грудня 2018 

року. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали 

участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 

сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською 

палатою України: 

 аудитор Титаренко В.М. (сертифікат 

аудитора  № 006083, серія  «А», виданий  

Аудиторською палатою України 13 

квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2016 

року).  

 

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне 

місце розташування: 

 04080,   м. Київ, вул. 

Юрківська/Фрунзе,2-6/32 літера «А» 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту 02.11.2015р. № 41 

- дата початку  

-дата закінчення проведення аудиту 

 02.11.2015р.  

 22.02.2016р. 

 

  Незалежний аудитор                                ________________ В.М. Титаренко 

Директор  

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТ-СТАНДАРТ» 

                                                                           _______________    В.М. Титаренко     

          

Дата видачі  аудиторського висновку:  22 лютого  2016 року 

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32.  Літ. „А” 

 

 

 


