
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС» за ЄДРПОУ 38799845

Територія Печерський район м. Києва за КОАТУУ 8038200000

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30

Середня кількість працівників1 4

Адреса, телефон Андрія Іванова, буд. 10, м. КИІВ, 01010, т.: 0442330154

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 2 3
     первiсна вартiсть 1001 3 3
     накопичена амортизація 1002 1 -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 2 3
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Виробничі запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 99 176

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 13
 Поточні фінансові інвестиції 1160 6 814 7 764
 Гроші та їх еквіваленти 1165 8 -
   Готівка 1166 - -
   Рахунки в банках 1167 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 - -
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 6 944 7 953
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 6 946 7 956
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 000 8 000
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (124) (128)
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 6 876 7 872
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 - 3
    розрахунками з бюджетом 1620 1 2

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №1/2016 3



Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 1
    розрахунками зі страхування 1625 2 3
    розрахунками з оплати праці 1630 19 6
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - 10

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 48 60
    Усього за роздiлом IІІ 1695 70 84
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 6 946 7 956
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

ПідприємствоТОВ «Компанія з управління активами 
«АСГАРД-ФІНАНС» за ЄДРПОУ 38799845

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 187 67

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 187 67
 збиток 2095 ( - ) -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 - -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (192) (191)
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 (5) (124)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 60 -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (50) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 прибуток 2290 5 ( - )
 збиток 2295 ( - ) (124)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 1
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 4 -
 збиток 2355 ( - ) (125)

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 (125)

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 78 55
Відрахування на соціальні заходи 2510 32 20
Амортизація 2515 - 1
Інші операційні витрати 2520 82 115
Разом 2550 192 191

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

ПідприємствоТОВ «Компанія з управління активами 
«АСГАРД-ФІНАНС» за ЄДРПОУ 38799845

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 110 -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20164



ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 72 128
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (87) (61)
Праці 3105 (75) (30)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (33) (22)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (13) (9)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 (64) (2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -90 4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 60 4
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 (1 000) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -940 4

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 1 000 -
Отримання позик 3305 28 -
Надхлдження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 6 -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 022 -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8 8
Залишок коштів на початок року 3405 8 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 - 8

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС» за ЄДРПОУ 38799845

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7 000 - - - (124) - - 6 876
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 7 000 - - - (124) - - 6 876
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 4 - - 4
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 1 000 - - - - - - 1 000
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - (8) - - (8)
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 1 000 - - - ( 4) - - 996
Залишок на кінець року 4300 8 000 - - - (128) - - 7 872

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №1/2016 5



РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) 
До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» .

1. Інформація про компанію з управління активами
Повна та скорочена назва підпри-
ємства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮа«КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИа«АСГАРД-ФІНАНС,ТОВ   
«КУА «АСГАРД-ФІНАНС»

Код за ЄДРПОУ: 38799845

Дата державної реєстрації: 171 070 102 0000 050315 від 17.06.2013р.  
Виписка видана 19.06.2013р.  державним 
реєстратором Печерської районної в м. Києві 
Державної адміністрації; 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна  реєстрації Україна
Юридича адреса вулиця А.Іванова , будинок 10, м. Київ,                      

01010, Україна
Фактична  адреса вулиця А.Іванова , будинок 10, м. Київ, 01010, 

Україна
Основний вид діяльності Код КВЕД 65.30 Недержавне пенсійне забез-

печення;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договора-
ми по цінних паперах або товарах;
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у 
сфері фінансових послуг, крім страхування та 
пенсійного забезпечення;
Код КВЕД 66.30 Управління фондами (осно-
вний);
Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим май-
ном за винагороду або на основі контракту.

Офіційна сторінка в Інтернеті, на 
якій доступна інформація про під-
приємство

www.zvitnist.com.ua/38799845

адреса електроної пошти
телефон/факс

asgardkua@gmail.com
(044) 233-01-54

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління актива-
ми інституційних інвесторів . 

У звітному році Товариство здійснювала управління активами двох пайових  
інвестиційних фондів : ПВНЗІФ «АСГАРД-ІНВЕСТ» та  ПВНЗІФ «АСГАРД ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ».

Товариство має таку ліцензію:
• ліцензія серія АЕ № 263186, видана НКЦПФР – 07.08.2013 року, строк дії 

ліцензії з 07.08.2013 року необмежений, на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (ді-
яльність з управління активами).

Загальна кількість працівників Товариства становила 5 чоловік  на 31.12.2015 р.
Станом на 31 грудня 2015 р. учасниками Товариства були:

№ 
з/п

Назва / П.І.Б. учасника (засновника) Частка 
в Статутному 

капіталі, %

Частка 
в Статутному 
капіталі, грн.

1. Юридична особа:
ТОВ «АТОМСЕРВИС» 99,99 7 999 200,00

2. Фізична особа – громадянка України:
Попова Тетяна   Анатоліївна 0,01 8 00,00
ВСЬОГО: 100% 8 000 000,00

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначен-

ня, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових 
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформа-
ційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закін-
чився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на 
веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застере-
жень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО 
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання 
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зро-
зумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося  Законом Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 
16.07.1999 року,  вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо 
організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів Украї-

ни, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року. 

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тариф-
ного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове за-
стосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за 
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в 
сферу дії цього стандарту.

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то 
керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових 
активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту впливає на фінансову звіт-
ність Товариства.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь окру-
глення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення без-

перервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 

зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не вклю-
чає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство 
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності 
відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднен-

ня) керівником Товариства 16 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші 
особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвер-
дження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається кален-

дарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової 

звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за ви-

нятком  оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів від-
повідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фі-
нансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». 
Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про 
поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту. Перед-
бачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів ор-

ганізації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які за-
стосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Това-
риства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках 
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.

Особливістю облікової політики Товариства, яка застосована до формування 
фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, є врахуван-
ня вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності». Вплив вимог МСФЗ 1 на формування цієї фінансової звітності як першої 
фінансової звітності за МСФЗ більш детально наведено в розділі 4 цих Приміток.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для поді-

бних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не до-
зволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Оскільки фінансова звітність Товариства за період, що закінчується 31 груд-
ня 2015 року є першої фінансової звітності за МСФЗ, то облікова політика, яка 
застосована при формуванні цієї фінансової звітності, як вказано в п.3.2.1 цих 
Приміток, основана на МСФЗ, зокрема, на МСФЗ 1. В той же час, фінансова 
звітність Товариства за попередній період, що закінчується 31 грудня 2014 року, 
була підготовлена у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які були основою для облікових політик по-
передніх періодів.

Застосування МСФЗ Товариством вперше для формування фінансової звіт-
ності  обумовило зміни в облікових політиках, які застосовувалися до попере-
днього порівняльного періоду. Тому облікові політики для підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ були застосовані на початок та кінець попереднього періоду 
ретроспективно відповідно до вимог МСФЗ 1 (див. розділ 4).

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 

встановленим  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визна-

них у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції ви-
трат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно 
до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на  адміністративну 
діяльність.  Iнформація про характер витрат  наведена в п. 7.2, 7.3  цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух гро-
шових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким роз-
кривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат 
грошових коштів. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, 

коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень, щодо фінансового 
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визна-
ються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображен-

ням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
• фінансові активи, вартість яких відображається за історичною собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, 
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фі-
нансового зобов’язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкрива-
ється нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у 

банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, 

які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний не-
значний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент гро-
шових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 
більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними про-
водитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена 
в п.2.3 цих Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 
визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється 
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній 
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національ-
ного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміні-
страції) ці активи можуть бути класифіковані у складі  непоточних активів. У ви-
падку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності 
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх 
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрак-

тне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 
господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише 
тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інстру-
менту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних гро-
шових потоків на дату оцінки.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення кориснос-
ті, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням 
рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця 
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових 
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності 
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керів-
ництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є 
істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіто-
рів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі 
групової оцінки. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді 
сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути 
об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення ко-
рисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збит-
ку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується 
за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. На 
звітну дату Товариством  не створено резерв покриття збитків від зменшення ко-
рисності .  

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що 
оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідпо-
відність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що 
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання при-
бутків або збитків за ними на різних підставах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних гро-
шових потоків на дату оцінки.

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце 
на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відобра-
женням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (част-
ки) господарських товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за бір-

жовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку 

вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для 
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для 
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товари-
ство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок 
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вар-
тості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити 
справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та 
мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у бір-
жовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають 
у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств 
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути 
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, 
щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих 
оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої 
вартості у цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від 
справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших ме-
тодів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому 
стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою 
діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів 
емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визна-
чається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, 
наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 
надходження майбутніх економічних вигід. 

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Това-

риство відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оці-
нює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, 
за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.3.6. Зобов’язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком 

із нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критері-

ям визнання зобов’язань. 
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює 

сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фі-
нансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом 

ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запо-
зичень із використанням ефективної ставки відсотка.

3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне 

право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємоза-
лік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утриму-

ється з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.  
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка 

накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 
Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балан-
сової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіле-
ного прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати 

на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці ви-
трати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості 
об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють 
критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним мето-

дом з використанням таких щорічних норм:
будівлі -   2 %;
машини та обладнання - 7-15%
транспортні засоби - 17 -20%
меблі - 20 - 33%.
інші - 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом тер-

міну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає при-
датним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, 
яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для 
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корис-
ності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням пря-
молінійного методу протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 
10 років.   Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших 
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

На дату звіту об’єктом  нематеріальних  активів є:
• ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 

– діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управлін-
ня активами) – 3,0 тис.грн.

Ліцензія Товариства безстрокова - нематеріальний актив з невизначеним стро-
ком корисної експлуатації не амортизується.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних ак-
тивів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми 
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодуван-
ня активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визна-
ється в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартіс-
тю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за 
винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо 
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшко-
дування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних 
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої ба-
лансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 
корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи бу-

дівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або 
згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або 
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) викорис-
тання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміні-
стративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймо-
вірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з 
цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна 
достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання 
орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товари-
ства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту 
нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути про-
дані окремо. 

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. 

Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість при-
дбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які ви-
трати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридич-
них послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати 
на операцію.

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. 
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості 
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із за-
лученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості 
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомос-
ті. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості заверше-
ного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцін-
ки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до 
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому 
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
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3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для про-
дажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо 
його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції про-
дажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, 
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох вели-
чин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, 
пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від 
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справед-
ливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові 
результати.

3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики 

та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор 
на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за 
сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок 
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю 
мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між 
фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові ви-
трати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу пері-
одичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі 
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика 
нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із 
стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності 
на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна 
оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витра-
ти на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами 
про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом стро-
ку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від 
оренди, визнаються як витрати.

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та від-

строченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, 
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за 
звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з ви-
користанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку 
зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у 
результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в 
балансі та їх податковою базою. Відстрочених податкових зобов’язань з податку на 
прибуток на дату звiту не має.

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань 
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто 
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибут-
тя ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити 
суму зобов’язання.

3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забез-
печення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права 
на майбутні виплати відпускних.

3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння 
фінансової звітності

3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у ви-

гляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення 
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшен-
ня, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визна-
ченню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визна-
нням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або ін-
ших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених 
далі умов:

1) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з 
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

2) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського пер-
соналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за 
проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими 
активами;

3) суму доходу можна достовірно оцінити;
4) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з опе-

рацією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовір-

но оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від 

дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності опера-
ції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у ви-

гляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, резуль-
татом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з 
виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності ви-
значенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення ак-
тивів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не 
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні еко-
номічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у 
звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
виникають зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, 
що й відповідні доходи.

3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіта-

лізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товари-
ство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цьо-
го активу.

3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 

курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перера-

ховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Не-
монетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, 
відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються 
за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 
визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за 
монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому 
вони виникають.

3.10.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товари-

ства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибут-
тя ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не 
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Товариство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звіт-

ності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність 
за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ 
є 01 січня 2014 року.

Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ повинна включати:
1) узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його 

власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
i) дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
ii) дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінан-

совій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014 
року;

2) узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період 
у найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік). 
Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за по-
передніми П(С)БО за той самий період.

Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2014 року (дата переходу на 
МСФЗ) представлено наступним чином:
Статті Пояс-

нення
Попере-
дні П(С)

БО

Виправ-
лення 
поми-
лок

Вплив 
пере-

ходу на 
МСФЗ

МСФЗ

1 2 3 4 5 6
Нематеріальні активи 3 3
Основні засоби
Фінансові активи
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність
Усього, непоточних активів   3 3
Запаси
Торговельна та інші дебіторська за-
боргованість

1 203 -49 154

Інші активи 6814 6814
Грошові кошти та еквіваленти грошо-
вих коштів
Усього поточних активів 7017 -49 6968
Усього, активів 7020      -49 6971
Відстрочені податкові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Короткострокові забезпечення
Торговельна та інші кредиторська за-
боргованість

19 19

Усього, зобов’язань 19 19
Разом, активи мінус зобов’язання 7001     -49 6952
Статутний капітал 7000 7000
Емісійний дохід
Резерв переоцінки основних засобів
Резерв переоцінки інвестицій, доступ-
ні для продажу
Безоплатно одержані необоротні ак-
тиви
Нерозподілені прибутки/збитки 1    -49 -48
Разом, власний капітал 7001      -49 6952

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ
1 Визнання витрат та зобов’язань відповідному періоді 

Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 років та при-
бутку за роки, що закінчилися цими датами у фінансовій звітності за П(С)БО) та за 
МСФЗ, надане наступним чином:

2015 2014
Капітал Прибуток Капітал Прибуток

Звітність за П(С)БО 7874 4   6876 -125
Виправлення помилок
Відстрочені податки
Списання активів, які не відповідають кри-
теріям визнання

(2)

Переоцінка основних засобів
Зміна справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості
Амортизація основних засобів та нематері-
альних активів

1 1

Інші (нетто)
Звітність за МСФЗ 7872     4 6877 -124

Звіт про рух грошових коштів
Перехід на МСФЗ не привів до значних коригувань у звіті про рух грошових 

коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, у зв’язку з тим, що застосування 
Товариством П(с)БО для формування фінансової звітності в цілому відповідало 
вимогам МСФЗ:
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2015 2014
За П(с)

БО
Вплив 

переходу 
на МСФЗ 

та ви-
правлення 
помилок

За 
МСФЗ

За 
П(С)
БО

Вплив пе-
реходу на 
МСФЗ та 
виправ-
лення 

помилок

За 
МСФЗ

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

-90 -90 4 4

Чистий рух грошових 
коштів від інвестиційної 
діяльності

-940 -940 4 4

Чистий рух грошових 
коштів від фінансовоi 
діяльності

1022 1022 0 0

Вплив змін курсів об-
міну  валют на грошові 
кошти
Чистий рух грошових 
коштів за звітний період

-8 -8 8 8

5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, 

які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО 
та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звіт-
ності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких при-
ймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці роз-
рахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні 
події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Об-
ласті, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються ви-
соким рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають вели-
ке значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 
МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або 
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та за-
стосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб корис-
тувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 
фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та гро-
шові потоки Товариства;

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 
юридичну форму;

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнят-

ність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, до-

ходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші 

положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які засто-
совують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу профе-
сійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 
суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо справедливої  вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 

фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на мо-
мент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості 
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, іс-
нуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, 
та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають 

стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є 
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 

1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки 
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатиль-
ності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, кори-
гувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;  

2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а 
також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсо-
ткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контраген-
та, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна 
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань 
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток 
та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також 
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інстру-
ментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утри-
мання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Про-
фесійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового 
інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують не-
визначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що 
не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на 
оцінку фінансових інструментів.

5.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2015  портфель банківських депозитів у національній валюті 

та портфелi  депозитів у  iноземнiй  валютi в банках  вiдсутнi.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Кошти, розміщені в ПАТ «Прайм-банк»,  відображаються в балансі за нульовою 

вартістю, оскільки зазначений банк знаходяться в стадії ліквідації. Кошти Товари-
ства, розміщені в АТ «УкрСиббанк»,ПАТ «БАНК  СІЧ» та АБ «УКРГАЗБАНК» , відо-
бражені в балансі за номiнальною вартістю. 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, 
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності 
ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного профе-
сійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про змен-
шення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті 
однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оці-

нок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості акти-

вів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті 
про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів 
та зобов’язань, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю

Методики оцінювання

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

Первісна та подальша 
оцінка грошових коштів та 
їх еквівалентів здійсню-
ється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти 
капіталу

Первісна оцінка інструмен-
тів капіталу здійснюється 
за їх справедливою вартіс-
тю, яка зазвичай дорівнює 
ціні операції, в ході якої 
був отриманий актив. По-
дальша оцінка інструмен-
тів капіталу здійснюється 
за справедливою вартістю 
на дату оцінки.

Ринковий, 
витратний

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності ви-
значеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується 
остання балансо-
ва вартість, ціни 
закриття біржового 
торгового дня

Дебіторська за-
боргованість

Первісна та подальша 
оцінка дебіторської за-
боргованості здійснюється 
за справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату 
оцінки.

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність погашен-
ня, очікувані вхідні 
грошові потоки

Поточні 
зобов’язання

Первісна та подаль-
ша оцінка поточних 
зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашен-
ня, очікувані вихідні 
грошові потоки

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періо-
дичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток

Використання вхідних даних (3-го рівня ієрархії ) у звітному періоді для пе-
ріодичних оцінок справедливої  вартості  не мало суттєвого впливу на прибуток 
(збиток) Товариства.

6.3. Рівень ієрархії сп1раведливої вартості, до якого належать оцінки 
справедливої вартості

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених 

за справедливою 
вартістю

1 рівень
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не 
є спостережува-

ними)

Усього

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Дата оцінки 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14
Інвестиційна не-
рухомість

– – – – – – – –

Довгострокова 
дебіторська заборго-
ваність

– – – – – – – –

Інвестиції доступні 
для продажу 7764 6814 –

– – –
7764 6814

Інвестиції, до по-
гашення

– – – – – – – –

Фінансова оренда – – – – – – – –

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
Протягом  2015р та 2014р.  переведень між рівнями ієрархії не було.
6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використан-

ням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
Активів 3-го рівня ієрархії в звітному періоді у Товариства не має.
6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вар-

тості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою 

вартістю
Балансова 

вартість
Справедли-
ва вартість

2015 2014 2015 2014
1 2 3 4 5
Фінансові активи
Інвестиції доступні для продажу 7764 6814 7764 6814
Інвестиції, до погашення
Довгострокова дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість 176 99 176 99
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 8 0 8
Фінансова оренда
Короткострокові позики 49 27 49 27
Торговельна кредиторська заборгованість 3 0 3 0

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможли-
во визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації

2015 2014
Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ 187 67
Дохід від реалізації інших послуг - -
Всього доходи від реалізації 187 67

7.2. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи 2015 2014
Доходи від реалізації інвестицiй , доступних для продажу   60 -
Всього   60 -
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Інші витрати 2015 2014
Витрати вiд реалізації інвестицiй , доступних для продажу 50 -
Всього    50 -

7.3. Адміністративні витрати
2015 2014

Витрати на оплату праці персоналу 78 55
Вiдрахування на соціальні заходи 32 20
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів - -
Інші 82 115
Всього адміністративних витрат 192 190

7.4. Податок на прибуток
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фі-

нансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Дохiд з податку на прибуток, що відображається у звіті про фінансові результа-

ти  Товариства складається із  поточного  податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного при-

бутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України та ста-
новить за  2015р.- 1тис. грн.; за 2014р.- 1 тис. грн. Відстрочених податкових активiв 
за звiтний перiод у Товариства  не має.

7.5. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2015 об’єктом  нематеріальних  активів є  ліцензія НКЦПФР на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – 3,0 тис.грн.

Ліцензія Товариства безстрокова , амортизацiя на нематеріальний актив з не-
визначеним строком корисної експлуатації  не нараховується.

7.6. Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років основнi засоби на балансi Товариства 

вiдсутнi.
7.7. Інвестиції, доступні для продажу

31 грудня 2015 31 грудня 2014
Кількість 

цінних папе-
рів, шт  

Вартість 
пакету 

ЦП, тис.
грн.

Кількість 
цінних па-
перів, шт  

Вартість 
пакету ЦП, 

тис.грн.

Iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ 
«КУА «Холдинг Груп» (ЗНВПIФ 
«АВК») 

6782 6781 6815 6814

Iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ 
«КУА «Холдинг Груп» (ЗНВПIФ 
«ЛАЙФ САЙЕНС»)

983 983 - -

Всього 7764 6814

7.8. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31 грудня 2015 31 грудня 2014

Торговельна дебіторська заборгованість   176 99
Інша дебіторська заборгованість 13 23
Чиста вартість торговельної дебіторської за-
боргованості

189 122

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз дебіторської заборгованості, представлено наступним чином:

31 грудня 2015 31 грудня 2014
До 12 мic. 143 70
Вiд 12 до 18 мiс 46 52
Всього 189 122

7.9. Грошові кошти
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ве-

дення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Прав-
ління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

Грошові кошти у банках Товариства в національній валюті станом на 
31.12.2014р. становлять 8  тис. грн.; станом на 31.12.2015р.- вiдсутнi. В касі Това-
риства станом на 31.12.2015р. грошові кошти відсутні . Станом на 31 грудня 2015 
та 2014 років банкiвськi депозити вiдсутнi.

7.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 

8 000  тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капі-
тал складав 7 000 тис. грн.

7.10. Короткострокові позики
Короткострокові позики станом на 31 грудня 2015 року представлені позикою 

ТОВ «ПРО ФАКТОР ГРУП »  та позикою  вiд засновника  Попової Т.А.  Розмiр по-
зики ТОВ «ПРО ФАКТОР  ГРУП»  становить  39,2 тис. грн.,  розмiр відсотків за 
користування позикою - 5 % , відсотки розраховуються та сплачуються одночасно 
з погашенням позики .  Позика вiд засновника  Попової Т.А.  в сумi  10 тис грн. 
-безвідсоткова.

7.11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31 грудня 2015 31 грудня 2014

Торговельна кредиторська заборгованість     3 0
Розрахунки з бюджетом    2 1
Заробітна плата та соціальні внески    9 21
Інші  70 48
Всього кредиторська заборгованість     84 70

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов’язання.
8.1.1. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що скла-
лася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно 
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть 
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності 
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, 
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових ін-
струментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на 
угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова 
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть пере-
глядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

8.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фі-
нансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат еко-
номічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що 
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичай-
ної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності за-
ходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення де-
біторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інфор-
мації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних 
обставин та інформації.

8.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають 

під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства 

або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною То-
вариства.

2015 2014
Операції з 

пов’язаними 
сторонами

Всього Операції з 
пов’язаними 
сторонами

Всього

1 2 3 4 5
Надання позик  (кредиторська 
заборгованiсть)

16 28 - -

Виплати заробiтної плати 
управлiнському персоналу

24 24 17 17

На кінець звітного періоду Товариством було визначено пов’язаними особами 
2 (два) учасника Товариства (див. п.1 Приміток) та управлінський персонал.

Станом на 31.12.2015 року кредиторська заборгованість Товариства перед 
пов’язаними особами становить 12 тис. грн.

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризи-

ками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може сут-
тєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, 
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквід-
ності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ці-
новий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на 
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого 
впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 
пом’якшення.

8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 

інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фі-
нансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим 
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська 
заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги 
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові 
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними 
ризиками:

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційо-

ваною групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів 

за Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Кошти Товариства, розміщені в ПАТ «Прайм- банк» на дату звiту в сумi  2 тис. 

грн.  вiдображаються за нульовою вартістю, оскільки зазначений банк знаходяться 
в стадії ліквідації. Дане знецiнення не  має значного впливу на фінансовий стан чи 
результати  діяльності компанії, хоча Керівництво має впевненнiсть у поверненні 
цих коштiв. 

8.3.2. Ринковий  ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовле-
них коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство 
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін рин-
кових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного 
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для 
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що вплива-
ють на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення  у  фінансові інструменти з нефіксованим при-
бутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні гро-
шові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних 
курсів.

Валютний ризик Товариства вiдсутнiй у зв’язку з вiдсутнiстю фінансових 
інструментiв, номінованих в іноземній валюті. 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні гро-
шові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 
відсоткових ставок. Вiдсотковий  ризик Товариства вiдсутнiй у зв’язку з вiдсутнiстю 
на дату звiту  боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.

8.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквід-
ності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською забор-
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гованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності.

8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб 

воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим за-
цікавленим сторонам;

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановлен-
ню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. 
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим 
ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу 
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення іс-
нуючих позик. 

Статутний капітал Товариства складає 8 000 000 грн., що відповідає вимо-
гам Рішення від 23.07.2013 року № 1281  Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління ак-
тивами інституціональних інвесторів (діяльності з управління активами)Сплачено 
повністю грошовими коштами.

Власний капітал товариства станом на 31.12.15 складає 7 872  000 грн., що 
відповідає вимогам  Рішення від 23.07.2013 року № 1281  Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяль-
ності з управління активами інституціональних інвесторів (діяльності з управління 
активами)», компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фон-
дів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 
7000000 гривень.

8.5. Події після Балансу
Аналіз подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 

звітності, показує, що ці події не мають суттєвого впливу на фінансовий стан То-
вариства.

9. Фінансова  звітність Товариства  затверджена  Директором та підлягає 
оприлюдненню. 

Директор ТОВ  «КУА «АСГАРД-ФІНАНС»                             Т.А.Попова

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ТОВ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

про достовірність фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІН-

НЯ АКТИВАМИ 
«АСГАРД-ФІНАНС»

станом на 31 грудня 2015 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА  ФІРМА
«АУДИТ – СТАНДАРТ»

Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/ Фрунзе, буд. 2-6/32, ЛІТ.”А”.
 Свідоцтво АПУ  № 3345 від 26.02.04 року. Телефон 8 044 234-57-28.

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

КЕРІВНИЦТВУ ТОВ «КУА «АСГАРД-ФІНАНС»
  
РОЗДІЛ І. «ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
Вступний параграф
Основні відомості про Заявника:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПА-

НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» (надалі – «Товариство»).
Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юри-

дичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 38799845,.
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н.,вул. Андрія Іванова, буд. 

10,
Дата державної реєстрації: Товариство зареєстроване відділом державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району  в 
місті  Києві Державною  адміністрацією  17.06.2013р. за реєстраційним номером 
171 070 102 0000 050315. 

Станом на 31.12.2015р. Товариство філій не має.
Основні види діяльності:
• 66.30 - управління фондами;
• 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;
• 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
• 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхуван-

ня та пенсійного забезпечення;
• 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
Товариство провадить свою діяльність на підставі ліцензії на здійснення про-

фесійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензія АЕ № 263186, 
видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.08.2013 
року. Строк дії  ліцензії: з 07.08.2013 року-необмежений.

Товариство здійснює управління активами інституційних інвесторів:
• Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд  «АС-

ГАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
• Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд  «АС-

ГАРД-ІНВЕСТ»
• 
Дата внесення змін до установчих документів:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-

ТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» засноване 17.06.2013р. протоколом Загальних збо-
рів Учасників за №1 відповідно до Закону України «Про Господарські Товариства».

Учасниками сформовано та внесено грошовими коштами в статутний капітал 
Товариства  8000 000, 00 (вісім  мільйонів) гривень.

ЗМІНИ:
Державну реєстрацію змін зареєстровано відділом державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної  в місті Киє-
ві Державної адміністрації 22.12.2014р. за реєстраційним номером 107 010 5000 
2050315

Державну реєстрацію змін зареєстровано відділом державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної  в місті Киє-
ві Державної адміністрації 03.07.2015р. за реєстраційним номером 107 010 5000 
5050315

Управління Товариством здійснюють:
Директор – Попова  Тетяна  Анатоліївна
Кількість працівників - 4 працівників.
Ми провели аудит - відповідно до Міжнародних стандартів контролю якос-

ті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та вимог згід-
но Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 991 від 
11.06.2013р. - фінансової звітності, яка включає: «Звіт про фінансовий стан» 
(Баланс, Форма №1), «Звіт про сукупні прибутки та збитки» (Звіт про фінансові 
результати, Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про 
власний капітал» (Форма №4), загальну інформацію про діяльність Товариства за 
2015 рік, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та 
інших Приміток і іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу 
з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ до цієї фінансової звітності (надалі 
разом – «фінансова звітність»).

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням описаної у Примітці 1 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з ураху-
ванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», вклю-
чаючи: розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; відсутність порівняльної 
інформації (крім балансу); допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та 
інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, бу-
дуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової 
звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2015 р.

Відповідальність управлінського персоналу:
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і до-

стовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», згідно з вищезазначе-
ною основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітці 1. Це визначає той факт, 
що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплек-
ту фінансової звітності на 31 грудня 2015 р. в існуючих обставинах.

Відповідальність аудитора:
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандар-
тами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітнос-
ті», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандар-
ти 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 задля отримання ауди-
торських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур 
залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттє-
вих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контр-
олю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають об-
ставинам.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрун-
товану підставу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Звертаємо увагу, що станом на 31 грудня 2015 року по статті балансу «По-

точні фінансові інвестиції», обліковуються фінансові інвестиції, які оцінюються на 
дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції 
на базі наміру продажу частини 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 ще не 
реалізована.

Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-

става для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відповідає 
заявленій концептуальній основі складання звітності, з урахуванням об’єктивних 
обмежень і прийнятих допущень, та складена в усіх суттєвих аспектах, відображає 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та 
рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до основи бухгалтерського 
обліку, описаної в Примітці 1, законодавства України та МСФЗ.

Пояснювальний параграф
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 1 в частині:
• пояснення обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», 

на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р. в 
частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Звіту про 
фінансовий стан;

• пояснення ймовірності внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час 
складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ.

     Товариство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітнос-
ті за період, що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність за 
МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ 
є 01 січня 2014 року.

Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ  включає:
узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його 

власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
-  дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
- дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінан-

совій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014 
року; узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період у 
найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік). 
Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за по-
передніми П(С)БО за той самий період.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на 
той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, 
з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх 
та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги 
передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, 
результати діяльності та економічні перспективи  Товариства.

Примітка 1. Основи бухгалтерського обліку
У цій примітці аудитори наводять інформацію, яка пояснює особливості пере-

ходу з попередньо застосовуваних П(С)БО на МСФЗ до фінансової звітності, а 
саме:

• розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; 
• відсутність порівняльної інформації (крім балансу);
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• допущення, прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як 
очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату 
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2015 року.

Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2014 року. З урахуванням 
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», 
якщо Товариство  обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2014 року, у його фі-
нансовій звітності за звітний  період 2015 рік не наводиться порівняльна інфор-
мація за 2014 рік (крім балансу). Перша фінансова звітність Товариства, складена 
за МСФЗ, подається за 2015 рік і має містити інформацію в балансі станом на 
01.01.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, та звіти про фінансові результати, звіти про рух 
грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2014 і 2015 роки, відповідні 
примітки, в тому числі порівняльну інформацію. Вимоги до фінансової звітності 
загального призначення та склад повного пакету фінансової звітності відповідно 
до МСФЗ наведено у МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Пункт 21 МСФЗ 
1 передбачає, що для відповідності МСБО 1 перша фінансова звітність суб’єкта 
господарювання за МСФЗ має містити принаймні три звіти про фінансовий стан 
(баланси), два звіти про сукупні доходи (звіт про фінансові результати), два окремі 
звіти про прибутки та збитки (якщо їх подають), два звіти про рух грошових коштів 
та два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що включають 
порівняльну інформацію.

Таким чином, фінансова звітність Товариства, яке відповідно до законодав-
ства складає фінансову звітність за МСФЗ і обрало датою переходу на МСФЗ 
01.01.2014 року, не є повним пакетом фінансової звітності.

Виходячи з певних обмежень, які накладає МСФЗ 1, та особливостей націо-
нального законодавства (наприклад, щодо відсутності порівняльної інформації 
у фінансовій звітності за перший перехідний період застосування МСФЗ), мож-
на виправдати обмежене використання МСФЗ застосуванням концептуальної 
основи фінансової звітності спеціального призначення. Концептуальна основа 
фінансової звітності спеціального призначення – це така основа, яка відповідає 
інформаційним потребам певного кола користувачів. Тому до фінансової звіт-
ності перехідного періоду, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, 
доречно застосовувати саме концептуальну основу фінансової звітності спеці-
ального призначення, а першу фінансову звітність за МСФЗ вважати такою, що 
складена відповідно до концептуальної основи фінансової звітності загального 
призначення.

Ще одним обмеженням, яке накладає МСФЗ 1 є те, що для складання 
попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік і першої фінансової 
звітності за МСФЗ за 2015 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 
31.12.2015. Тобто на 01.01.2014 р, 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. повинна за-
стосовуватися єдина редакція МСФЗ на 31.12.2015 р. Таким чином, під час 
аудиту фінансової звітності за 2015 рік є суттєва невизначеність щодо від-
повідності застосовуваних версій МСФЗ на дату переходу (01.01.2014р.) і на 
першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2015р.) і цей факт треба враховувати при 
розкритті концептуальної основи фінансової звітності за рік, що передує пер-
шій фінансовій звітності за МСФЗ.

Концептуальна основа фінансової звітності за рік, що передує першій фінан-
совій звітності за МСФЗ може бути сформульована наступним чином: «Концеп-
туальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчив-
ся 31.12.2015 р., є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 
«Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО 
на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, 
які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті 
на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за 
МСФЗ за станом на 31.12.2015 р.

Оскільки головною особливістю фінансової звітності за 2015 рік є відсутність 
порівняльної інформації, аудит фінансової звітності за попередній період прово-
дився виходячи з того, що концептуальною основою фінансової звітності були П(С)
БО. Відсутність порівняльної інформації, представленої у відповідності до МСФЗ, 
за попередні періоди, що є об’єктивним обмеженням МСФЗ 1 «Перше застосу-
вання МСФЗ», надає особливого характеру застосуванню вимог МСА 510 «Перші 
завдання з аудиту — залишки на початок періоду» та МСА 710 «Порівняльна ін-
формація — відповідні показники і порівняльна фінансова звітність». МСА 710 під 
порівняльною фінансовою звітністю розуміє порівняльну інформацію, до складу 
якої входять суми та інші розкриття інформації за попередній період для порів-
няння з фінансовою звітністю поточного періоду. Рівень інформації, що входить до 
складу цієї порівняльної фінансової звітності, є зіставним із рівнем інформації у 
фінансовій звітності поточного періоду. 

Згідно МСА 710 аудитори отримали достатні і прийнятні аудиторські докази 
щодо того, чи була подана порівняльна інформація, яка включена до фінансової 
звітності, в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами щодо порівняльної інформації 
у застосовній концептуальній основі фінансової звітності. Виконати цю вимогу під 
час аудиту фінансової звітності за 2015 рік аудитори не мали змоги з об’єктивних 
причин, оскільки обмеження МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», що наклада-
ються на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що передує першій 
фінансовій звітності за МСФЗ, призводять до відсутності порівняльної інформації 
(крім Звіту про фінансовий стан (балансу), який містить порівняльну інформацію 
на 01.01.2015 року

РОЗДІЛ ІІ. «ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТИВНІ ВИМОГИ
Вимоги щодо розкриття наведеної нижче інформації наведені в пункті 6 части-

ни 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», за-
тверджених рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.2013р..

Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законо-
давства України .

Законодавством України встановлені вимоги до статутного капіталу профе-
сійних учасників фондового ринку – компаній з управління активами. Так, згідно 
пункту 2 статті 63 розділу VІ Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання» №5080- VІ від 05.07.2012р. встановлено, що статутний капітал КУА по-
винен 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    вищезгада-
ним 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 влас-
ного 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 Това-
риства на кінець 2015 року складає  – 7956 тис. грн.

Сума статутного капіталу  на кінець 2015 року складає  –   8000 тис. грн..

На нашу думку, твердження управлінського персоналу, що вартість чистих 
активів (власного капіталу) Товариства станом на 31.12.2015р. відповідає ви-
могам чинного законодавства, а саме частині 4 статті 144 Цивільного кодексу 
України – наведено достовірно.  

Власний капітал товариства станом на 31.12.15 складає 7872 тис .грн., що від-
повідає Рішенню  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституціональ-
них інвесторів (діяльності з управління активами)», вимоги до розміру власного ка-
піталу ліцензіата :Товариство зобов’язане підтримувати розмір власного капіталу 
на рівні не меншому ніж 7000 тис.гривень. 

 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 до-
стовірність, повнота та відповідність чинному законодавству даних щодо визна-
ння, 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 зафіксо-
вані  у сумі 3тис.грн .  

Перевіркою  встановлено, основні засоби та довгострокові  фінансові  інвести-
ції станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства відсутні.

Оборотні активи.
Інформація  щодо оборотних  активів, яка наведена у фінансових звітах, роз-

крита у  всіх суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності 
(МСФЗ).

Облік запасів відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 2 «Запаси».
Станом  на 31.12.2015 р. запаси на балансі Товариства не обліковуються.
Облік поточних фінансових інвестицій  відображається  в фінансовій звітності 

згідно  МСБО 32   « Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації».

Поточні фінансові інвестиції представлені акціями простими іменними україн-
ських емітентів станом на 31.12.2015р. складають 7 764 тис. грн., що відповідає 
даним бухгалтерського обліку. 

Звертаємо увагу, що поточні фінансові інвестиції, обліковуються на дату ба-
лансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції на базі 
наміру продажу частини 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 ще не 
реалізована.

Дебіторська заборгованість за  послуги станом на 31.12.2015 року склала 176 
тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.  

Інша поточна заборгованість складає 13 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 року  грошові кошти на рахунках Товариства відсутні.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного 

періоду, збільшились  і  складають 7956тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Ба-
ланс»). Збільшення  загальної вартості активів відбулось, в основному, за 
рахунок  збільшення  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 за-
планованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу 
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення акти-
вів в фінансовій звітності «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС»  

Підтвердження реальності розміру зобов’язань та забезпечень.
Інформація  про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових зві-

тах, розкрита у  всіх суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стан-
дартам бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової 
звітності (МСФЗ).

Облік  і визнання зобов’язань і забезпечень  товариства відображається  в фі-
нансовій звітності згідно  МСБО37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи» .

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

Підтвердження достовірності  розкриття інформації про поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання, що обліковуються на балансі Товариства станом на 

31.12.2015р.  складають, всього 84тис. грн. у тому числі: 
за товари, роботи, послуги 3 тис. грн.;
розрахунки з бюджетом – 2 тис.грн.;
розрахунки зі страхування – 3 тис.грн.;
розрахунки з оплати праці – 6 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 10 тис.грн.;
інші поточні зобов’язання  - 60 тис. грн.;
Зобов’язання відображені на балансі за достовірною оцінкою і в майбутньому 

існує ймовірність їх погашення
Поточні  зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітно-

го періоду, збільшились  і відповідно складають 94 тис. грн.(ряд.1695 форми №1 
«Баланс»). Збільшення  зобов’язань Товариства відбулось за рахунок  збільшення 
інших поточних зобов’язань.

На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань та забезпечень 
Товариством здійснені відповідно до МСФЗ. 

Але Товариством не створюються суми резервів та забезпечень, зокрема 
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам , як того вимагає МСБО 
19 «Виплати працівникам».

Обсяг чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності за звітний період 
складає 4 тис. грн..  Інформацію щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображе-
но у формі №2 Звіт про фінансові результати (розкриття сум отриманих доходів, 
понесених витрат та формування прибутку).

Формування та сплата статутного капіталу у встановлені законодав-
ством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо статутний капі-
тал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та неспла-
ченої частини статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства складає 8000 тис. грн.. 
Заявлені обсяги статутного капіталу Учасником фактично внесено грошовими 

коштами  в обсязі 100% шляхом сплати відповідної суми на поточний рахунок То-
вариства, а саме:

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/201612



- Документ  №11 від 21.06.2013р. учасником оплачено 6 999 300,00 грн. (шість 
мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч   триста  гривень  00 коп.) на поточний 
рахунок Товариства в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», м. Київ;

- Документ  №102  від 21.06.2013р. учасником оплачено 700,00 грн. (сімсот 
гривень   гривень  00 коп.) на поточний рахунок Товариства в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», 
м. Київ;

- Документ  №3 від 23.07.2015р. учасником оплачено 999 900,00 грн. (дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять тисяч  дев’ятсот  гривень  00 коп.) на поточний рахунок Товари-
ства в АТ «Укрсиббанк», м. Київ;

- Документ  №132 від 13.07.2015р. учасником оплачено 100,00 грн. (сто  гри-
вень  00 коп.) на поточний рахунок Товариства в АТ «Укрсиббанк», м. Київ;

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. 
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, визначено-
му установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу. 
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими до-
кументами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків 
суми чистого прибутку. 

Установчим документом Товариства є статут. Згідно положень статуту, в Това-
ристві повинен створюється резервний капітал (фонд) у розмірі 25% статутного 
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми 
чистого прибутку. 

Станом на 31.12.2015 року резервний фонд Товариства не формувався вна-
слідок малого розміру прибутку. 

 Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють 
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління акти-
вами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або 
недержавних пенсійних фондів.

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку до-
тримання 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. Від-
повідно, ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твер-
дження управлінського персоналу щодо дотримання Товариством вимог норма-
тивно-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 Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1343 від 02.10.2012 року «Про 
затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації ком-
паніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Із змінами, внесеними 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 ви-
кривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Згідно статуту Товариства, служба внутрішнього аудиту (контролю) - це визна-
чена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товари-
ства. Загальними зборами учасників згідно наказу  №8 від 07.07.2014 року  було  
призначено  внутрішнього аудитора.  Реалізація функцій  внутрішнього  аудитора  
Товариства протягом 2015 року пов’язана з забезпеченням в установленому по-
рядку 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 встановле-
них недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. 

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифі-
кацію і оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шах-
райства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності 
Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою ви-
словлення 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 фі-
нансової 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.
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 Товари-
ства, порядок розкриття інформації про Товариство, умови існування Товариства 
в суспільстві.  

Протягом звітного періоду в Товаристві функціонували наступні органи корпо-
ративного управління:

- Загальні збори учасників – вищій орган Товариства. Він складається з учасни-
ків Товариства або призначених ними представників.

- Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, що здійснює керівни-
цтво його поточною діяльністю.

Товариство дотримується затверджених процедур та правил  власної корпора-
тивної 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 по-
вноту 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 від-

носин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що 
виходять за межі нормальної діяльності,

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.

Назва / П.І.Б. учасника (за-
сновника)

частка в статут-
ному капіталі 

грн.(%)
Наявність контролю на 

звітну дату 

Юридична особа:
ТОВ «АТОМСЕРВИС»

7 999 200,00 
(99,99%)

Можливість здійснювати ви-
рішальний вплив на управління 

та/або діяльність Товариства 
шляхом володіння часткою, що 

відповідає еквіваленту 50 чи 
більше % статутного капіталу

Фізична особа – громадянка 
України:
Попова Тетяна   Анатоліївна

800,00 (0,01%) Директор товариства

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховува-
лась 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 іденти-
фікував або не розкривав аудитору – не виявлено.

 Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли ві-
дображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан Товариства. 

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 досто-
вірно. 

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. Про-
тягом 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 резуль-
татів пруденційних показників діяльності КУА 

Ступінь ризику визначена відповідно до «Положення щодо пруденційних нор-
мативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердже-
ного  рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України  
від 09.01.13 № 1   на підставі наступних показників та характеризує рівень ризику 
як низький:

Назва показника Значення Показник нормативу до якого по-
трапляє значення

Показник покриття  
зобов’язань власним  
капіталом 

0,01 <1

Показник фінансової 
стійкості 0,989441930 >0,5

До уваги аудиторів не потрапили після дати балансу жодні значні  економічні 
події, які могли б вплинути на здатність Компанії продовжувати свою безперерв-
ну діяльність, або таких, що мали б суттєвий  вплив на фінансовий стан.. Проте 
політична та економічна ситуація в Україні є вкрай непередбачуваною, що може 
позначитися на діяльності Компанії, за обставин, які наразі не можливо оцінити.

Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридич-
ної особи відповідно до уста-
новчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю 
« Аудиторська фірма « Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ:                           32852960

Номер і дата видачі Свідоцтва 
про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, ви-
даного Аудиторською палатою 
України:

 № 3345,  рішення Аудиторської палати України   
№ 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення Ауди-
торської палати України № 286/3 від 19 грудня 
2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено 
до 19 грудня 2018 року.

Номер, серія, дата видачі Сві-
доцтва про внесення до Ре-
єстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів, вида-
ного 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 ви-
дачі сертифікатів аудитора, ви-
даних 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 роз-
ташування:

 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 29.01.2016р. № 11-06

- дата початку 
-дата закінчення проведення аудиту

 01.02.2015р. 
 22.02.2016р.

 
Директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТ-СТАНДАРТ»

В.М. Титаренко    

Дата видачі  аудиторського висновку:  22 лютого  2016 року

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
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