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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»  

СТАНОМ НА 31.12.2013 Р. 
 
 
Адресат: власники та керівництво ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»  (Товариство),  
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 
 

 

Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» 
 
Основні відомості про Товариство : 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ». 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37004959. 
Дата державної реєстрації: 04.03.2010р. 
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 

Професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Товариство здійснює відповідно з 
отриманою Ліцензією  серії АВ №533913, виданою 11.05.2010р., згідно рішення Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку №485, термін дії Ліцензії  з 11.05.2010р. по 11.05.2015р.. 

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА: 
1.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДЕКРА» , код за ЄДРІСІ 23300088; 
2.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«АКТИВНИЙ» , код за ЄДРІСІ 2331528;  
3.   ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ТАІРА» , код за ЄДРІСІ 2331603; 
4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ», код за 
ЄДРІСІ 1331422. 

Місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, 

вулиця Столєтова, будинок 21-К. 
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Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ», 
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, а також «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. 

Фінансова звітність Товариства складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) на 
31.12.2013р., та відповідних звітів про фінансові результати (сукупний дохід), рух грошових 
коштів, власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також зі стислого викладу суттєвих 
принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток, (надалі разом – фінансова 
звітність). Цю фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

концептуальної основи загального  призначення – національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні. 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність: 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цієї фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи - національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО), відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та 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.   

 
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 попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 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 облікових політик, 
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: 
Товариством не створюються та не розкриваються суми резервів та забезпечень, зокрема резерв 

забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагають П(С)БО 26 «Виплати працівникам», 
та П(С)БО №11 «Зобов’язання». 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. 

 
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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ 
ІНВЕСТ» надає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, його фінансовий стан на 31.12.2013 р., його 
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фінансові результати та рух грошових коштів за період, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови 
здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та 
може впливати на діяльність Товариства (зокрема слаборозвинений ринок). Річна 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 майбутньому. 
 Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 
 

Розділ «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. 

Вимоги нормативного акту: 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 абзацу другому статті 29 розділу 
ІV Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)» №2299-ІІІ від 15.03.2001р. встановлено, що статутний капітал КУА має становити не 
менш як 7 мільйонів гривень. Абзацом третім статті 29 розділу ІV Закону також встановлено, що 
частка держави в статутному капіталі (фонді) КУА не може перевищувати 10 %. За даними 
фінансової звітності Товариства статутний капітал станом на 31.12.2013р. складає 8000000,00 грн. 

– 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. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу Товариства виявлено 
наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 2013 року складає  – 17703 тис. грн. 

      сума статутного капіталу  на кінець 2013 року складає  –   8000 тис. грн.. 
На нашу думку, твердження управлінського персоналу, що вартість чистих активів (власного 
капіталу) Товариства станом на 31.12.2013р. відповідає вимогам чинного законодавства, а саме 
частині 4 статті 144 Цивільного кодексу України – наведено достовірно.   

 
Вимоги нормативного акту: 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. 

Думка аудитора:  
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, збільшились і 
відповідно складають 17704 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»). Зростання загальної вартості 
активів відбулось, в основному, за рахунок збільшення сум довгострокових фінансових активів та 

залишку грошових коштів.  На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка активів Товариством 
здійснені відповідно до П(С)БО в Україні, зокрема: №7 «Основні засоби», №12 «Фінансові 
інвестиції». 
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Станом на звітну дату Балансу довгострокові зобов’язання відсутні. Короткострокові 
зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, збільшились і 
відповідно складають 4 тис. грн.(ряд.1695 форми №1 «Баланс»). Збільшення зобов’язань 
Товариства відбулось за рахунок незначного збільшення поточної кредиторської заборгованості.  
На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань та забезпечень Товариством 

здійснені відповідно до П(С)БО в Україні, зокрема: П(С)БО №11 «Зобов’язання». Але в Товаристві 
не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» та П(С)БО №11 «Зобов’язання». 

Обсяг чистого прибутку (збитку) від операційної діяльності за звітний період складає 14 
тис. грн.. У  звітному періоді Товариством також отримано інший сукупний дохід від дооцінки 
фінансових активів у сумі 93 тис.грн.. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку) відображено у формі №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) і, на 

нашу думку, відповідає діючим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.  
 
Вимоги нормативного акту: 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. (Вісім мільйонів грн. 00 
коп.). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством 
обсяги статутного капіталу сформовано та сплачено повністю у встановлені законодавством 
терміни – наведено достовірно. Несплачена частка – відсутня. 

 
Вимоги нормативного акту: Відповідність резервного фонду установчим документам.  
Думка аудитора:  

Установчим документом Товариства є статут. Згідно пункту 7.9. Статуту, в Товаристві повинен 
створюватись резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до 
резервного фонду становить 5 % суми чистого прибутку. За даними фінансової звітності сума 
резервного фонду станом на звітну дату складає 12 тис. грн.. 
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що Товариством створено 
резервний фонд  шляхом відрахування від чистого прибутку – наведено достовірно.  
 

Вимоги нормативного акту: 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 усіх суттєвих аспектах, не відповідало 
б вимогам чинного законодавства. 

 
Вимоги нормативного акту: 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. Вона утворена 
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(призначена) рішенням Загальних зборів, підпорядковується та звітує перед ними. 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. 
 

Вимоги нормативного акту: Стан корпоративного управління відповідно до законодавства 
Інформація аудитора: 

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. 

 
Вимоги нормативного акту: Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені 

аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності. 
Інформація аудитора: 

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності аудитором було встановлено наступну 
інформацію стосовно пов’язаних осіб Товариства, а саме: 
 
Особа, яку контролює Товариство: 

Найменування юридичної 

особи 

 

Кількість акцій  шт.                 

(частка в статутному 
капіталі %) 

Наявність контролю на  

дату аудиторського висновку (звіту) 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГАЗОВІ 

МЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ: 35448991) 
- 

Савлук Р.Я. - директор Товариства є головою 

правління цієї юридичної особи (за 

сумісництвом), і має можливість здійснювати 

вплив на управління та/або діяльність цього 

підприємства 

Особи, які контролюють Товариство: 

П.І.Б. фізичної особи 
частка в статутному 

капіталі грн.(%) 

Наявність контролю на  

дату аудиторського висновку (звіту) 

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 

 

Вимоги нормативного акту: 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.  
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Вимоги нормативного акту:  Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі 
аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА («Положення щодо пруденційних 
нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затверджене рішенням НКЦПФР 
№1 від 09.01.2013р.) 

Інформація аудитора: 
Пруденційні нормативи що застосовуються  до Компанії з управління активами  

наведені аудитором на підставі даних фінансової звітності та іншої отриманої інформації 
 

№ 
Найменування    

показника 

Формула 

розрахунку 

показника 

Коди 

рядків 

фінансової 

звітності 

Значення  на 

кінець звітного 

періоду 

Нормативне 

значення 

показника 

Ризик Бал 

1 

Показник  

покриття 

зобов`язань 
власним капіталом  

П 1 = 

(Короткострокові 

зобов`язання + 

Довгострокові 
зобов`язання) : 

Власний капітал   

форма №1 

0,00 не >1,00 
Дуже 

низький 
0  рядки 

(1695+1595) 
/ рядок 1495 

2 

Показник 
фінансової 

стійкості 

(автономії)  

П 2 = Власний 

капітал : 

Вартість активів 

(підсумок активу 
балансу)   

форма №1  

1,00 не < 0,50 
Дуже 

низький 
0 рядок 1495 : 

рядок 1300 

3 
Показник рівня 

власного капіталу 

 П3 = Власний 

капітал  КУА 

(тис.грн.) 

форма №1 

17700 
не < 7000 

тис.грн. 

Дуже 

низький 
0 

рядок 1495 

4 

Показник 

дотримання 

кількості 

сертифікованих 
фахівців (у тому 

числі  посадових 

осіб) 

П 4 = Кількість сертифікованих 

фахівців (у тому числі  

посадових осіб) під час 

здійснення професійної 
діяльності КУА відповідає 

кількості, що визначена 

ліцензійними умовами 

3 особи 
не < 3 (трьох) 

осіб 

Дуже 

низький 
0 

5 
Показник 

формування 

резвного капіталу 

 П 5 = Резервний 
капітал (фонд) 

КУА, (грн.) 

форма №1 

12 тис. грн. 

Резервний фонд 

бажано мати у 

розмірі 2000 тис. 

грн. 

Дуже 

високий 
4 

рядок 1415 

6 

Показник 

здійснення 
діяльності за 

місцезнаходженням 

КУА 

П 6 = Зміна місцезнаходження 

КУА (разів на рік), 
неповідомлення про тимчасову 

зміну місцезнаходження КУА у 

звітномі періоді (раз) 

Місцезнаходження 

не змінювалось 

Місцезнаходження 

бажано змінювати 

один раз на рік 

Дуже 

низький 
0 

7 
Показник 

професійної 
репутації КУА 

П 7 = Наявність, або відсутність 

у КУА справ про 
правопорушення на ринку 

цінних паперів, порушення 

Ліцензійних умов протягом року 

(раз)  

Справи стосовно 

КУА не 
порушувались 

Бажано не мати 

правопорушень на 

ринку ЦП 

Дуже 

низький 
0 

Для визначення загального рівня ризику КУА необхідно  

підрахувати суму балів за всіма Показниками 
не >24 балів 

Дуже 

низький 
4 

 
Станом на звітну дату ступінь ризику КУА, розрахованого на основі аналізу результатів 

пруденційних показників, визначено як Дуже низький.   
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Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи відповідно до 

установчих документів: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» 

Код за ЄДРПОУ: 33612733 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України: 

№ 3636 від 29.09.2005р., термін чинності 
продовжено до 14.07.2015р. 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого НКЦПФР: 

№ 73, серія П, від 02.04.2013р. по 
14.07.2015р. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали 
участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 

сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською 
палатою України: 

Стецюренко Сергій Андрійович, 
№002752, серія А, дата видачі 

16.05.1996р., термін дії продовжено до 
16.05.2015р. 

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне 
місце розташування: 

49101, м. Дніпропетровськ,  
вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 

 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту від 04.12.2013 р. №12/13-АІ 

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 04.12.2013р. по 21.02.2014р. 
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Директор 
ТОВ «ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» 
М.М. Скрябін       

 
 
Дата складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 21.02.2014р. 

 
 

 


