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Аудиторська фірма 

«РЕГІСТР» 
 

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р.,  

продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р. 

Адреса: м.Київ, Червоноармійська, 84, оф.35, т.287-00-15 

      П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622 
 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Керівництву та учасникам  

ТОВ “КУА“Капітал Груп” 
 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності  

Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Компанія з управління активами “Капітал Груп” 

станом на 31 грудня 2013 року 

(для розміщення на веб-сайті Компанії) 
 

 м. Київ                    15 лютого 2014 р. 

 

… 

Обсяг та процедури аудиторської перевірки 
 

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” проводилася 

перевірка повного пакету річної фінансової звітності ТОВ “Компанія з управління активами 

“Капітал Груп” за 2013 звітний рік у складі Балансу станом на 31.12.2013 р., Звіту про фінансові 

результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної 

фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки 

про те, чи річна фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 

стан ТОВ “Компанія з управління активами “Капітал Груп” станом на 31.12.2013 р., його фінансові 

результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 

Національних положень (стандартів)  бухгалтерського обліку України. 

Фінансова звітність ТОВ “Компанія з управління активами “Капітал Груп” складена 

управлінським персоналом відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку України. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною. 

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську 

діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні”,“Про депозитарну систему України”, “Про інститути 

спільного інвестування”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської 

діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, 

національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 

Аудиторський висновок складено у відповідності 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 компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013  № 991, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 05 липня 2013 р. за № 1119/23651. 

Аудит проведений 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 
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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". 

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. 

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для 

складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу 

для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал ТОВ “Компанія з управління активами “Капітал Груп” несе 

відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до 

застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України. 

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. 

 

Відповідальність аудитора 
 

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 

проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та 

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

послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і 

проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвих перекручень. 

 

Підстави для висловлення умовно–позитивної думки 
 

Аудитор не міг спостерігати за щорічною інвентаризацією активів та зобов’язань, у зв’язку з 

тим, що аудит був призначений після 31.12.13 р. 

Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості проведена на підставі документів, 

наданих Товариством. 

Названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливають на 

загальний фінансовий стан Підприємства. Аудиторський висновок модифіковано відповідним 

чином. 

 

Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності ТОВ “Компанія з управління 

активами “Капітал Груп ” 

 
За винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для висловлення 

умовно-позитивної думки», на нашу думку, фінансова звітність ТОВ “Компанія з 

управління активами “Капітал Груп” відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 

інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2013 р., його фінансові 

результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на 
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зазначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Регістр” зареєстроване 

Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.  

Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” свідоцтво про 

внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 

04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 

продовжено до 04.11.2015р. 

ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має Свідоцтво НКЦПФР серії П № 000077 про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів, строк дії Свідоцтва з 02.04.13р. по 04.11.2015р.  

ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має свідоцтво Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0022 від 28.05.13 р. про включення до 

реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 

установ, термін дії свідоцтва з 28.05.13 р. по 04.11.2015р. 

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора 

серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії 

сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії 

сертифіката продовжено до 28.04.2013р., рішенням АПУ від 28.02.13р. № 265/2 термін дії 

сертифіката продовжено до 28.04.2018р. 

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю 

якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р. 

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які 

відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту. 

Місцезнаходження ТОВ “АФ “Регістр”: м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. 

(факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» 

http://registr.auditorov.com/auditors. 

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій 21647622. 

 

Інформація про договір на проведення аудиту 

 

Перевірку фінансової звітності ТОВ “Компанія з управління активами “Капітал Груп” у 

складі Балансу станом на 31.12.2013р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, 

Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на 

зазначену дату проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 15 від 28.10.2013р. 

Дата початку перевірки – 28.10.2013р. Дата закінчення перевірки – 15.02.2014р.  

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2013р. – 31.12.2013р. 

Дата видачі висновку: 15 лютого 2014 р. 

 

 

  Директор ТОВ “АФ “РЕГIСТР”                            Н.В.Котилко 

mailto:Kotylko@i.ua
http://registr.auditorov.com/auditors

