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Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) адресований:  
 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
 Керівництву та Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» 
Адреса: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, 
будинок 54, кімната 10 
 

І. Звіт щодо фінансової звітності 
 
Вступний параграф 

1.1.  Основні відомості про компанію з управління активами: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» (далі – ТОВ «КУА 
«АГРО СИСТЕМА», Товариство, Компанія). 

Скорочене найменування : ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА». 
Код за ЄДРПОУ: 39787144. 
Вид діяльності за КВЕД: 66.30 Управління фондами. 
Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) видана згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 1595 від 01.10.2015 року, безстрокова. 

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА: 
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АГРОФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» 

Місцезнаходження: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, 
вулиця Шевченка, будинок 54, кімната 10. 

 
1.2.  Опис аудиторської перевірки 
Незалежною аудиторською фірмою ПАП «ЛВВ-АУДИТ» проводилася перевірка 

повного пакету річної фінансової звітності ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА» за                      
2015 звітний рік, з метою висловлення аудитором думки про те, чи річна фінансова 
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «КУА 
«АГРО СИСТЕМА» станом на 31.12.2015 р., його фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

До складу перевіреної фінансової звітності Товариства входять: 
 Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,  
 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік,  
 Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, 
 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, 
 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог законів України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий 
ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про інститути 
спільного інвестування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», а також інших законодавчих актів України стосовно господарської 
діяльності, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. 
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Аудиторський висновок складено 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», 
МСА 710 «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» а також 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, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
11.06.2013 року № 991, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 р. за 
№ 1119/23651. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень 
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного 
надання 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, зроблених управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності. 

Концептуальна основа фінансової звітності. Фінансова звітність ТОВ «КУА «АГРО 
СИСТЕМА» складена управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною. 

Перед складанням річної фінансової звітності проводиться інвентаризація активів 
та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня поточного року. При нарахуванні 
амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовується прямолінійний 
метод амортизації. Фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за справедливою 
вартістю. Надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної 
роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді 
підписання акта наданих послуг (виконаних робіт). Доходи і витрати включаються до 
складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності 
та відображаються в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони 
відносяться. Бухгалтерський облік операцій інститутів спільного інвестування 
здійснювати компанією з управління активами окремо від результатів її господарської 
діяльності, а також окремо від результатів кожного створеного нею інституту спільного 
інвестування. Компанія з управління активами складає окремі баланси за результатами 
власної діяльності та діяльності кожного створеного нею інституту спільного 
інвестування. 

 
1.3.  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  
Управлінський персонал ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА» несе відповідальність за 

складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосованої 
концептуальної основи фінансової звітності – Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
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Відповідальність управлінського персоналу також передбачає: розробку, 
впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування належної облікової політики, здійснення 
бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими. 

 
1.4.  Відповідальність аудитора  

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту, що 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 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, аудитори 
розглядають 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, 
зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази забезпечують достатню та 
відповідну основу для висловлення аудиторської думки. 

В результаті проведення аудиту річної фінансової звітності встановлено, що у 
звітному періоді, протягом 2015 року, Товариством не було допущено порушень в частині 
організації бухгалтерського обліку, загальну картину фінансового стану Товариства не 
викривлено.  

 
1.5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації майна, активів та 
зобов’язань Товариства станом на 31.12.2015 року, оскільки ця дата передувала нашому 
призначенню здійснити аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня               
2015 року. Наш висновок формувався на підставі даних інвентаризації станом на  
31.12.2015 року та даних бухгалтерського обліку. За допомогою здійснення інших 
аудиторських процедур ми отримали можливість підтвердити суму активів, що 
відображена у фінансовій звітності Товариства. На думку аудиторів, фінансова звітність 
Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об’єктивно відображає 
фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2015 року, за результатами операцій з  
01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.  

 
1.6. Висловлення умовно-позитивної думки 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» відображає достовірно в усіх 
суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан Товариства станом на            
31.12.2015 р., його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного 
капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
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ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 
 
Цей розділ аудиторського висновку складено нами відповідно до 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 компаній з управління 
активами, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 р. за № 991. 

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту 
щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, на основі принципу суттєвості 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено жодних 
суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність ТОВ «КУА «АГРО 
СИСТЕМА» достовірно подає інформацію у  всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ 
та нормативно-правових актів державного регулятора в особі НКЦПФР.  

 
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної 

фінансової звітності ми висловлюємо нашу думку щодо наступних питань:  
 
2.1. Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам 

законодавства України 
Відповідно до Статуту статутний капітал Товариства становить 7 500 000,00 (сім 

мільйонів п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень та формується виключно грошовими 
коштами. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено 
грошовими коштами в повному розмірі. 

Власний капітал, станом на 31.12.2015 р. становить 7515 тис. грн. та складається з: 
оголошений статутний капітал – 7500 тис. грн.; 
нерозподілений прибуток – 15 тис. грн. 
Розмір статутного та власного капіталу ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА» відповідає 

вимогам, викладеним в Ліцензійних вимогах провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими Рішенням 
НКЦПФР від 23.07.2013р. № 1281. 

Висновок: на нашу думку, розмір статутного та власного капіталу 
Товариства, станом на 31.12.2015 р., в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам 
законодавства України. 

 
2.2. Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Визнання, класифікація та оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється в 
цілому відповідно до Положення про облікову політику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» 
та Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

2.2.1. Активи  
Нематеріальні активи. На балансі Товариства станом на 31 грудня 2015 року 

обліковуються нематеріальні активи по балансовій вартості в сумі 9 тис. грн., сума 
накопиченої амортизації – 2 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів 
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає обліковій політиці 
Товариства та МСФЗ. 

Основні засоби. На балансі Товариства станом на 31 грудня 2015 року основні 
засоби враховані по первісній вартості в сумі 20 тис. грн., сума зносу складає 3 тис. грн., 
балансова (залишкова) вартість  17 тис. грн. Рівень зносу основних засобів становить        
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15 відсотків. Результати від операцій з основними засобами відображені у звітності 
Товариства правильно, згідно з вимогами МСФЗ. У звітному періоді Товариством 
застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації, що відповідає обраній 
обліковій політиці Товариства. 

Довгострокові фінансові інвестиції. Перевіркою бухгалтерського обліку 
встановлено, що Товариство, станом на 31.12.2015 р., має довгострокові фінансові 
інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, у вигляді 
частки у статутному капіталі ТОВ «РЕСПЕКТ-ІНВЕСТ» (корпоративні права, що не є 
цінними паперами) загальною вартістю 7425 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари 
роботи, послуги становить 109 тис. грн., в тому числі заборгованість ІСІ з оплати 
винагороди Компанії – 44 тис. грн. та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю ІСІ, що 
відшкодовуються за рахунок активів ІСІ – 65 тис. грн. 

До складу оборотних активів Товариства, станом на 31.12.2015 р., також входять 
витрати майбутніх періодів в сумі 2 тис. грн., що відображені в статті балансу «Інша 
поточна дебіторська заборгованість».  

Гроші та їх еквіваленти. Станом на 31.12.2015 року у звіті про фінансовий стан 
враховані гроші та їх еквіваленти в сумі 17 тис. грн. Видача готівки під звіт здійснюється 
на цілі, пов’язані з господарськими витратами та витратами на відрядження. Операції по 
розрахунках з підзвітними особами в цілому здійснюються відповідно до чинного 
законодавства.  

2.2.2. Зобов’язання   
Станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства обліковується поточна 

кредиторська заборгованість за: 
– товари, роботи, послуги в сумі 54 тис. грн.; 
– розрахунками з бюджетом – 4 тис. грн.; 
– розрахунками зі страхування – 1 тис. грн.; 
– розрахунками з оплати праці – 2 тис. грн. 
– інші поточні зобов’язання в сумі 3 тис. грн., що в цілому відповідає даним 

первинних документів та даним регістрів аналітичного та синтетичного обліку. 
Стаття кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом сформована за 

рахунок залишку заборгованості перед бюджетом станом на 31.12.2015 р. по сплаті 
податку на прибуток в сумі 3 тис. грн. та інших податків та обов’язкових платежів в сумі                 
1 тис. грн. Стаття інші поточні зобов’язання сформована за рахунок залишку 
заборгованості перед співробітниками згідно з авансовими звітами в сумі 3 тис. грн. 

Під час розкриття інформації про суми активів та зобов’язань, зміни, які відбулися 
порівняно з попереднім періодом не наводяться, оскільки Товариство новостворене. 

2.2.3. Фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку (збитку) 
 За звітний 2015 рік чистим фінансовим результатом Компанії є прибуток у розмірі 

15 тис. грн., який також є нерозподіленим прибутком Компанії станом на 31 грудня          
2015 року. У звітному періоді Компанія отримала дохід від реалізації робіт і послуг –       
109 тис. грн., собівартість яких складає 65 тис. грн. Відповідно валовий прибуток 
Компанії – 44 тис. грн. Інші операційні доходи (відсотки за залишками коштів на 
поточних рахунках) в розмірі 4 тис. грн. Адміністративні витрати в 2015 році становили 
770 тис. грн. Фінансовим результатом від операційної діяльності є збиток у розмірі          
722 тис. грн.  

Стаття «Інші фінансові доходи» сформована за рахунок відсотків отриманих в сумі  
740 тис. грн. і фінансовим результатом до оподаткування є прибуток в розмірі 18 тис. грн. 
Витрати з податку на прибуток становили 3 тис. грн. 

Висновок: на нашу думку, в усіх суттєвих аспектах: 
 визнання, класифікація та оцінка активів та зобов'язань, станом на 

31.12.2015 р., відповідають чинному законодавству, а саме, Закону України «Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999 р. та 
відповідним міжнародним стандартам фінансової звітності; 

 активи та зобов'язання подані у фінансовій звітності повно та 
достовірно. 

 

2.3. Формування та сплата статутного капіталу у встановлені законодавством 
терміни 

Для забезпечення діяльності ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА» за рахунок внеску 
його засновника створено статутний капітал у розмірі 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів 
п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал сплачений повністю грошовими 
коштами. Частка ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА КАМ’ЯНСЬКА» у 
статутному капіталі складає 100% і становить 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот 
тисяч гривень 00 копійок). Оплата внесків до статутного капіталу представлена в табл.1 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Повне найменування 
засновника 

Назва та дата  
первинного документу, 
що підтверджує сплату 

статутного капіталу 

Вартість 
оплати,  

грн. 

Відсоток 
статутного 

капіталу 

1 

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОФІРМА 
КАМ’ЯНСЬКА» 

Банківська виписка АТ «БТ 
БАНК», МФО 380913 по 

рахунку № 2600701307116 
від 21.05.2015 р. (сплата 

статутного капіталу) 

7 500 000,00 100 % 

Всього 7 500 000,00 100 % 

 
Відповідно до Статуту Товариства розмір статутного капіталу становить                

7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) (п. 6.3. Статуту).  
Висновок: на нашу думку, в усіх суттєвих аспектах: 
 розмір сформованого статутного капіталу Компанії відповідає 

установчим документам та вимогам чинного законодавства і становить                     
7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); формування 
статутного капіталу відбувалося відповідно до чинного законодавства; 

 розмір сплаченого грошовими коштами статутного капіталу 
становить 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); 
статутний капітал сплачений у повному обсязі, сплата відбувалася у встановлені 
законодавством терміни. 

 
2.4. Відповідність резервного фонду установчим документам 
Пунктом 7.9 Статуту товариства передбачене створення резервного фонду у 

розмірі 25 % статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань 5 % від суми чистого 
прибутку. 

За підсумками 2015 року управлінням Товариства не було прийняте рішення щодо 
відрахувань до резервного фонду. З моменту свого створення Товариство отримало дуже 
мало чистого прибутку (15 тис. грн.), і відповідно, не формувало резервний капітал, так як 
розмір відрахувань до резервного фонду, за результатами звітного періоду, не досягає 
критерію суттєвості для статей фінансової звітності – однієї тисячі гривень, визначеного 
Положенням про облікову політику Товариства. 

Висновок: на нашу думку, відсутність відрахувань до резервного фонду 
Товариства, за результатами звітного періоду, не суперечить установчим 
документам. 
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2.5. 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 

Під час аудиту фінансової звітності Товариства, ми отримали достатні та прийнятні 
аудиторські докази щодо дотримання Товариством законодавчих вимог та нормативних 
актів НКЦПФР, які безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум та розкриття 
інформації у фінансовій звітності Товариства. За звітний період 2015 року та до дати 
надання цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора,) нашої уваги не 
привернуло ніщо, що дало б підстави вважати, що Компанія, в усіх суттєвих аспектах, не 
дотримується вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок 
складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють 
управління активами інституційних інвесторів. 

 
2.6. Система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства 
Загальними зборами учасників товариства (протокол від 11.06.2015 р.) затверджено 

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АГРО СИСТЕМА». 

Система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства забезпечує відповідні заходи 
та процедури, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів. 
Нашої уваги не привернуло ніщо, що дало б підстави вважати, що в Товаристві, в усіх 
суттєвих аспектах, не створено відповідну систему внутрішнього аудиту (контролю), 
необхідну для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. 

 
2.7. Стан корпоративного управління Товариства 
Відповідно до Статуту ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА» управління Товариством 

здійснюють Загальні збори Учасників Товариства та директор Товариства. Вищим 
органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників можуть 
приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. 

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – 
директором Товариства, який обирається Загальними зборами Учасників. Директор 
підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. 

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства 
здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.      

 
2.8. Пов’язані особи 

Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі 
виконання процедур аудиту фінансової звітності, актуальна станом на 31.12.2015 р.: 

 

Пов’язані особи 

Найменування 
юридичної особи чи 
прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

Код 
(ЄДРПОУ 
або ДРФО) 

Примітка 

Учасник КУА  

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОФІРМА 
КАМ’ЯНСЬКА» 

03757175 
Розмір частки у 

статутному капіталі КУА  
- 100 % 
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Пов’язані особи 

Найменування 
юридичної особи чи 
прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

Код 
(ЄДРПОУ 
або ДРФО) 

Примітка 

Директор ПП 
«АГРОФІРМА 
«КАМ’ЯНСЬКА» 

Смілянець Олександр 
Олександрович 

2817508355 
прямі родичі Смілянця 

О.О. пов’язаності не 
мають 

КУА є 
контролюючим 
учасником 
 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕСПЕКТ-ІНВЕСТ» 

34200536 
Частка володіння ТОВ 

«РЕСПЕКТ-ІНВЕСТ» на 
31.12.15 р. – 99 % 

Керівник компанії 
з управління 
активами 

Засько Олег Леонідович 2786309137 
прямі родичі Заська О.Л. 

пов’язаності не мають 

 
Перелік пов’язаних сторін визначається Товариством враховуючи сутність 

відносин, а не лише юридичну форму.  
 
2.9. Події після дати балансу 
Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2015 року та провели 

опитування управлінського персоналу щодо подій після вказаної дати. В результаті цих 
процедур, подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан не встановлено. 

 
2.10. Ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних 

показників діяльності  
Аналіз пруденційних показників діяльності КУА, станом на 31.12.2015 року, 

розрахованих відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної 
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2015 р. № 1597 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 р. за № 1311/27756: 

 

№  
з/п 

Показники, що використовуються для 
вимірювання та оцінки ризиків діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів 

Значення, 
станом на 

31.12.2015 р. 

Нормативне 
значення 

1. Мінімальний розмір власних коштів 1204 > 3500 тис. грн.  

2. Коефіцієнт фінансової стійкості 1,0 > 0,5 

 
Коефіцієнт фінансової стійкості, який відображає питому вагу власного капіталу у 

загальній вартості засобів, що використовуються Компанією у її діяльності (авансованих у 
діяльність), свідчить про фінансову стійкість установи, а також незалежність її діяльності 
від зовнішніх джерел фінансування. Разом із цим, розрахунок мінімального розміру 
власних коштів свідчить про те, що Компанії недостатньо капіталу, який вона може 
використати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що 
виникають при провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку. Аудитор 
може визначити ступінь ризику КУА як «високий». 

 
2.11. Інша інформація 
При проведенні аудиту фінансової звітності ми не отримали жодних доказів щодо 

того, що шахрайство у Товаристві існує або може існувати. Суттєвих невідповідностей 




