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Свідоцтво Аудиторської палати № 1909, термін дії подовжено рішенням №227/3 від 27.01.2011
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Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Адміністрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Капітал СТ»
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «Капітал СТ»

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія
з
управління
активами
«Капітал СТ»

Код ЄДРПОУ

37414482
-64.30– Трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти;
-64.92 – Інші види кредитування;

Вид діяльності за КВЕД

-64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення),
н.в.і.у.;
-66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення;
66.30 Управління фондами.

Ліцензія на професійну діяльність на ринку Серія АГ № 572077 видана ДКЦПФР 12.01.2011
цінних паперів – діяльність з управління р. Рішенням № 22.
активами інституційних інвесторів (діяльність Ліцензія діє з 12.01.2011 р. по 12.01.2016 р.
з управління активами
Перелік інституційних інвесторів, активи яких Пайовий
закритий
недиверсифікований
перебувають в управлінні КУА
венчурний інвестиційний фонд «Диференціал»
(Код ЄДРІСІ 2331582);
Пайовий
закритий
недиверсифікований
венчурний інвестиційний фонд «Континенталь»
(Код ЄДРІСІ 23300156).
Місце знаходження

02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1

Телефон (факс):

(044) 490-09-76

Опис аудиторської перевірки
Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «Добсон-Консалтинг» (далі –
Аудитор) провела аудит річної фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Капітал СТ» (далі – Товариство), яка включає Баланс (звіт про
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фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) та Вимог 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, які затвердженні
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991.
Звітність Товариства ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій
звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативно-правових актів.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих в Україні Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. Також,
управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він
визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність Аудитора
Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову звітність на
основі результатів аудиту.
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і МСА. Ці
документи вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планувати і
виконувати аудит для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
В підготовці аудиторського висновку аудитор керувався вимогами Положення щодо підготовки
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, яке
затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від
19.12.2006 р. та Вимогами 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, які затвердженні рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11.06.2013 р. № 991.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності.
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 використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Аудитор вважає, в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні
аудиторські докази для висловлення думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не перевіряли статті річної фінансової звітності, що стосуються нарахування та сплати
податкових платежів та зборів і їх похідних статей, оскільки це не передбачено договором на
здійснення аудиту
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал СТ» станом на 31 грудня 2014 року
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на
результатах перевірки окремих її статей. Ці результати розкриті у розділі ІІ «Звіт про інші правові
та регулятивні вимоги» цього Висновку.
ІІ. «ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТИВНІ ВИМОГИ»
1.Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України
Розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства України та визначений у
фінансовій звітності станом на 31.12.2014 р. в сумі 7212 тис. грн.
Розмір статутного капіталу, який відображений в балансі Товариства станом на 31.12.2014 р.
становить 7 100 тис. грн. та відповідає його установчим документам.
Формування, зміни та розмір статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 15.03.2001 р. №
2299-ІІІ та нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2.Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до
застосованих стандартів фінансової звітності
2.1.

АКТИВИ

Необоротні активи Товариства представлені в його балансі станом на 31.12.2014 р. у сумі 17 тис.
грн
Нематеріальні активи, що належали Товариству, представлені програмним забезпеченням, яке
оцінено в сумі 29 тис. грн. за первісною вартістю. Станом на 31.12.2014 р. загальна сума
нарахованого зносу нематеріальних активів оцінювалась в сумі 16 тис. грн. Визнання, оцінка
нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснювалось з дотриманням вимог П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» у відповідності до облікової політики Товариства.
Основні засоби, відображені у фінансовій звітності Товариства, складеній станом на 31.12.2014 р.,
оцінювались в сумі 14 тис. грн. за первісною вартістю. Загальна сума нарахованого зносу
основних засобів станом на 31.12.2014 року становить 10 тис. грн. Майновий комплекс Товариства
створено власними основними засобами. Визнання та оцінка основних засобів відповідає вимогам
П(С)БО 7 «Основні засоби».
Наведений у фінансовій звітності знос основних засобів у сумі 10 тис. грн. визначений шляхом
нарахування амортизації відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» в порядку,
обумовленому обліковою політикою Товариства.
Операції з надходження та вибуття нематеріальних активів, основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до вимог
стандартів та достовірно відображені в фінансовій звітності Товариства.
Оборотні активи Товариства представлені в його балансі в сумі 7204 тис. грн.
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Інша поточна дебіторська заборгованість представлена правом вимоги до фонду соціального
страхування за відшкодуванням витрат на виплату допомоги по вагітності та пологам та станом на
31.12.2014 р. оцінювалась в сумі 178 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції представлені Товариству та залишають право вільно бути реалізовані
в будь-який момент, фінансові інвестиції терміном, що не перевищує одного року станом на
31.12.2014 р. оцінювалась в сумі 7025,0 тис. грн.
Грошові кошти, контрольовані Товариством на звітну дату, становлять 1 тис. грн. Перевіркою
організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність
сум, відображених в фінансовій звітності.
2.2.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Поточні зобов’язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2014 р. становлять 9 тис. грн.
та представлені:
-

кредиторська заборгованістю за товари,роботи і послуги, в сумі 1 тис. грн.

-

кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, в сумі 1 тис. грн.

-

кредиторська заборгованістю за розрахункам зі страхування в сумі 2 тис. грн

-

кредиторська заборгованістю за розрахункам з оплати праці в сумі 5 тис. грн.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань у звітному періоді відповідали вимогам П(С)БО 11
«Зобов‘язання».
2.3.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 7212 тис. грн., і представлений:
- зареєстрованим капіталом, а саме статутним капіталом в розмірі 7 100 тис. грн.;
- резервним капіталом у розмірі 21 тис. грн.
- нерозподіленим прибутком в сумі 91 тис. грн.;
Статутний капітал сформований за рахунок грошових внесків учасників Товариства Станом на
31.12.2014 р. розмір статутного капіталу Товариства складає 7 100 000 грн. Станом на 31.12.2014
р. статутний капітал Товариства сформований повністю, його розмір відповідає статутним
документам та вимогам статті 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ. Впродовж 2014 року змін в
статутному капіталі не відбувалось.
Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках класу 4 Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських розрахунків. Дані
аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.
Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури
та призначення.
Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках класу 4 Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських розрахунків. Дані
аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.
Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури
та призначення
Розкриття інформації про дії, які відбувалися протягом звітного року та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан Товариств та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок».
2.4.

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
5

Аналіз показників фінансової звітності.
На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового
стану ТОВ «КУА «Капітал СТ». Дані представлені в таблиці.

Значення показника
Назва показника

Нормативне
значення

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Відхилення

1.Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

0,29

0,11

-0,18

2.Коефіцієнт покриття

0,29

0,11

-0,18

>1

3.Коефіцієнт
платоспроможності

1

1

0

> 0,5

4.Коефіцієнт
маневреності
власного капіталу

0

0

0

>0,збільшення

5.Коефіцієнт
рентабельності
діяльності

0

0

0

> 0,збільшення

> 0,
збільшення

Інтерпретація отриманих показників:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов`язань може
бути сплачена терміново, тобто за рахунок самої ліквідної частини оборотних активів. Товариства
станом на 31.12.2014 року не може погасити свої короткострокові зобов’язання.

Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних
зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути
використані для погашення його поточних зобов’язань. На кінець звітного періоду Товариство не
може повністю погасити свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів.

Коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення власного капіталу до
підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в
його діяльність. Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.2014 року становить 1,00,
а це вище нормативного значення, тому підприємство є платоспроможним.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу
використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого
оборотного капіталу до власного капіталу і становить 0. Високі значення коефіцієнту
маневрування позитивно характеризує фінансовий стан.

Коефіцієнт рентабельності підприємства розраховується як співвідношення чистого
прибутку до витрат. Нормативне значення коефіцієнта 0.
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Рекомендуємо управлінському персоналу звернути увагу на фінансово-економічне становище
Товариства та прийняти всі можливі заходи щодо його покращення.
3.Формування та сплата статутного капіталу
На момент реєстрації ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СТ» статутний капітал було
визначено в сумі 7 100,00 тис. грн. та розподілено на частки відповідно до вкладів Учасників у
таких розмірах:
Частка
Часта в статутному
статутному
капіталі, %
капіталі, грн.

Учасник Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю
99,99%
«Фондова Компанія «Атлас»

7 099 290,00

Громадянка України,
Володимирівна

710,00

Дужак

Марина 0,01%

в

Статутний капітал було сформовано виключно за рахунок грошових внесків засновників.
Розкриття інформації про дії, які відбувалися протягом звітного року та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок».
Відбулась зміна власників акцій (корпоративних прав), яким належить 10 і більше відсотків
голосів, шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав від 10.02.2011, за яким
корпоративні права ТОВ «КУА «Капітал СТ», що належали ТОВ «Фондова компанія «Атлас» в
розмірі 99,99% перейшли у власність ТОВ «Торговий дім «Алаід».
Протоколом № 2 від 10 лютого 2011 року були надані повноваження Директору Товариства
Романчуку Ю.А. представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників.
Відповідно до Протоколу № 4 від 03 березня 2011 року Загальних зборів Учасників ТОВ
«Компанія з управління активами «Капітал СТ» відбулися такі зміни:


Головою Зборів Товариства обрали Романчука Ю.А., секретарем – Дужак М.В;


Затвердили Проект емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Пайового закритого не
диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Диференціал»;

Уповноважили Директора Товариства Максимука П.Б. на підписання Проекту емісії
інвестиційних сертифікатів ПЗНВФ «Диференціал»;

Затвердити укладені договори для обслуговування ПЗНВІФ «Диференціал» з аудитором, зі
зберігачем, з депозитарієм, з незалежним оцінювачем майна.
Аудит підтверджує, що станом на 31.12.2014 року статутний капітал ТОВ «Компанія з управління
активами «Капітал СТ» сформований та становить 7 100,0 тис. грн.
Розміри сплачених Учасниками внесків відповідають часткам, зазначеним в Статуті.
Аналітичний облік статутного капіталу відображається на балансовому рахунку 40 «Статутний
капітал» своєчасно та достовірно.

7

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні з
регістрами обліку, балансом, звітом про фінансові результати. Станом на 31.12.2014 року
статутний фонд (капітал) товариства сформовано повністю.
Фактичне розміщення часток станом на 31.12.2014 року:
Найменування
юридичної
засновника
учасника

Код
за
ЄДРПОУ
особи
засновни Місцезнаходження
та/або
ка та/або
учасника

Частка в
Статутно
му фонді

Засновники
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35197671
«Фондова Компанія
«Атлас»

01024, м. Київ, вул.
Круглоуніверситетська,
буд.14

0

Учасники
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37242851
«Торговий дім «Алаід»

01014, м. Київ,
Звіринецька, буд. 63

вул.

99,99%

Серія, номер, дата видачі та Частка в
Прізвище,
ім'я,
по
найменування органу, який видав Статутно
батькові фізичної особи
паспорт
му фонді
Загальна кількість фізичних осіб, що володіють частками Товариства складає
(якщо їх кількість >10 осіб, і їх частка складає <10% - досить вказати загальну
кількість)
Дужак Марина
Володимирівна

СО
№
612676,
виданий
22.05.2001р.Ватутінським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

Усього

0,01%
100,00 %

На думку аудитора, порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам діючого
законодавства України.
На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно розкривають
інформацію про власний капітал товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України.
4.Відповідність резервного фонду установчим документам
Формування резервного капіталу не відбулося в Товаристві.
5.Інформація щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок
складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють
управління активами інституційних інвесторів
На думку Аудитора, річні звітні дані за 2014 рік, складені для подання до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, відповідають вимогам до їх складання і справедливо й
достовірно розкривають
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-інформацію щодо Товариства;
-перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Товариство;
-інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства;
-склад активів та пасивів балансу;
-доходи та витрати Товариства, результат його діяльності.
6.Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю),
необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки
Система внутрішнього контролю Фонду забезпечує можливість складання повної та достовірної
фінансової звітності.
При проведенні ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності,
внаслідок шахрайства або помилки, Аудитором не виявлено обставин, що свідчать про можливість
викривлення фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 р. внаслідок шахрайства або
помилки.
7.Інформація щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України
Корпоративне управління здійснюється в Товаристві відповідно до вимог статуту.
Стан корпоративного управління Товариства відповідає вимогам Закону України «Про
господарські товариства».
8.Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені Аудитором
Операцій з пов’язаними особами, які виходять за межі звичайної діяльності Товариства, в звітному
періоді не відбувалось.
9.Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
Аудитор зазначає, що на дату цього Висновку в Товаристві не відбувались події після
31.12.2014 р., які можуть мати суттєвий вплив на його фінансовий стан та/або які мають бути
відображені у фінансовій звітності Товариства.
10.Інформація про ступінь ризику, наведена на основі аналізу результатів пруденційних
показників діяльності Товариства
На підставі облікових даних Аудитор провів аналіз результатів пруденційних показників
діяльності Товариства станом на 31.12.2014 р., які були розраховані відповідно до Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яке
затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2013 р.
№ 1.
Станом на 31.12.2014 р. ступінь загального ризику Товариства дуже низький, становить 0 балів та
не перевищує нормативний рівень ризику.
11.Інша фінансова інформація відповідно до законів та нормативно-правових актів України
У Товариства відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, несплачених
штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів.
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Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Назва аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг»

Код ЄДРПОУ

21681636

№ 1909 від 30.03.2001 р., видане рішенням
Номер та дата видачі Свідоцтва про
Аудиторської палати України № 100; термін
внесення
до
Реєстру
суб’єктів
дії подовжено до 27.01.2016 р. Рішенням №
аудиторської діяльності
227/3 від 27.01.2011 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які
Серія АБ № 001430 від 28.04.2011 р., видане
можуть
здійснювати
аудиторські
Рішенням ДКЦПФР № 469; термін дії – до
перевірки фінансових установ, що
27.01.2016 р.
здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів
Слугіна Світлана Адольфівна
Прізвище, ім’я, по батькові аудитора,
який проводив аудиторську перевірку, та Серія А № 000593 від 29.07.2004 р., внесено до
відповідно
до
розпорядження
серія, номер, дата видачі Сертифіката реєстру
Держфінпослуг
від
29.07.2004
р. № 1888.
аудитора, виданого АПУ
Термін дії – до 27.12.2018 р.
Юридична адреса

Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.
89

Місцезнаходження (фактична адреса)

Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.
89

Телефон (факс)

(044) 492-25-43, 492-79-47 (багатоканальні)

Місце проведення аудиту

Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська,буд.1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ
«Компанія з управління активами «Капітал СТ» станом на 31.12.2014 р. проведено Аудиторською
компанією - Товариством з обмеженою відповідальністю «Добсон-Консалтинг» договору
відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) № 0011 від
04.02.2015 року.
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