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Аудиторська фірма 

«Рада-аудит» 

73000, м. Херсон, вул. 9 Січня, 21/29 

тел./(факс):(0552) 45-46-11, 45-46-12, 45-46-13 

 

E-mаil: radaaudit@ukr.net 

_____________________________________________________________________________ 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо річної фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

станом на 31 грудня 2020року 
 

Цей Звіт незалежного аудитора призначений для управлінського персоналу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та може бути представлений для 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІВДРУЖНІСТЬ 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан 
Товариства станом на 31 грудня 2020, звіту про фінансові результати, звіту про власний 
капітал, звіту про рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату та 

приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31 грудня 2020 та його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України № 996-XIV від 
16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 

Основа для думки із застереженням 

У Примітках до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020, 

відсутні детальні розкриття відповідно до вимог МСФЗ, а саме: 
- інформації щодо статей «Інша поточна дебіторська заборгованість», 

«Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги», «Інші 
поточні зобов'язання (перелік дебіторів (кредиторів) із зазначенням 
найменування та ідентифікаційних кодів осіб); дата виникнення та строки 
погашення; наявність та характеристика простроченої та пролонгованої 
заборгованості; розмір сформованих збитків при первісному визнанні), що 
не відповідає вимогам п.п. 7, 16, 34в, 36в та п. 37 МСФЗ 7, п.п. 65 та 112 
МСБО 1; 

- інформації щодо розподілу активів та зобов’язань за рівнями ієрархії 
справедливої вартості фінансових інструментів, що не відповідає вимогам  
п. 93 МСФЗ 13. 

- кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не 
відповідає вимогам п.п. 31 та 34 МСФЗ 7. 
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Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність викладено в розділі «Відповідальність приватного підприємства 
аудиторської фірми «Рада-аудит» (далі - аудитор) за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, 

застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань. 

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми 
визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
надавати в нашому звіті. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність приватного підприємства аудиторської фірми «Рада-аудит» 
(далі - аудитор) за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 
на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  
Крім того ми: 

˗ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
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викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 

˗ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

˗ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

˗ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

˗ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. 
 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 
коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати 
в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 
переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається з інформації щодо фінансового стану Товариства, яка складається 
відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з 
управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних 
пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 1343 від 02.10.2012 (надалі - Положення № 1343). 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми 
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
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ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 
суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Форма та зміст цього розділу звіту незалежного аудитора викладені відповідно до 
вимог «Вимоги до аудиторського висновку що подається до Національної Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів 
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з 
управління активами», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 991 від 11.06.2013; «Вимоги до аудиторського висновку, що 
подається до НКЦПФР при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 160 від 12.02.2013. 

 

Вступний параграф 

Основні відомості про Товариство 

 

Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33172959 

Місцезнаходження  73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця 
Петренка, будинок 18 

Дата державної реєстрації 11.10.2004 

Перелік учасників  

1. ТОВ «Енергострой» (код ЄДРПОУ 20043827); 
організаційно-правова форма: товариство з обмеженою 
відповідальністю; місцезнаходження: 73000, Херсонська 
область, місто Херсон, вулиця Петренка, будинок 18; 
фактичний розмір частки у статутному капіталі: 99,987% 

2. Громадянка України Антонова Варвара Олексіївна 
(РНОКПП 2640909286); місце реєстрації: 73000, 
Херсонська область, місто Херсон, Суворовський район, 
вулиця 49 Гвардійської дивізії, будинок 16, корпус 1, 
квартира 67; фактичний розмір частки у статутному 
капіталі: 0,013% 

Дата внесення змін до установчих 
документів 

Аудитором не отримано інформації щодо внесення змін 
до установчих документів Товариства у 2020 році 

Види діяльності за КВЕД 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 
(основний) 
66.30 Управління фондами 

64.92 Інші види кредитування 

Серія, номер, дата видачі та термін 
чинності ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних 
паперів - діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів 

Ліцензія серії АЕ № 294568 від 07.11.2014, видана 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку (строк дії ліцензії необмежений) 

Перелік інституційних інвесторів, активи 
яких перебувають в управлінні 
Товариства 

- пайовий закритий строковий 
недиверсифікований інвестиційний фонд 
«Стокс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 232339); 

- пайовий закритий строковий 
недиверсифікований венчурний інвестиційний 
фонд «Екстремум» (код за ЄДРІСІ 233134); 

- пайовий закритий строковий 
недиверсифікований венчурний інвестиційний 
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фонд «Співдружність-1» (код за ЄДРІСІ 233337); 
- пайовий закритий строковий 

недиверсифікований венчурний інвестиційний 
фонд «Співдружність-2» (код за ЄДРІСІ 233338); 

- пайовий закритий строковий 
недиверсифікований венчурний інвестиційний 
фонд «Співдружність-3» (код за ЄДРІСІ 233336); 

- пайовий інтервальний безстроковий 
диверсифікований інвестиційний фонд 
«Оптімум» (код за ЄДРІСІ 221133); 

- пайовий венчурний недиверсифікований 
закритий інвестиційний фонд «Інвестлайн»; 

- непідприємницьке товариство «Відкритий 
недержавний пенсійний фонд «Золотий вік» 

Фінансові звіти, які входять до складу 
перевіреної фінансової звітності 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 
31.12.2020. 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) за 2020 рік 

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 
2020 рік 

4. Звіт про власний капітал за 2020 рік 

5. Примітки до річної фінансової звітності за рік, що 
закінчився 31грудня 2020. 

Стислий виклад облікової політики та інша 
пояснювальна інформація щодо фінансової звітності 
Товариства наведена у Примітках до річної фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31грудня 2020. 

 

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор. 
 

Щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам 
законодавства України 

Розмір статутного капіталу товариства станом на 31.12.2020 складає 
15000000,00грн., що відповідає вимогам ст. 63 Закону України «Про інститути спільного 
інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 та Ліцензійним умовам провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженим рішенням 
НКЦПФР № 1281 23.07.2013. 

Структура статутного капіталу Товариства наведена у таблиці № 1. 
 

Таблиця № 1 
 

Засновники (учасники) Товариства 

Частка у 
статутному 
капіталі, % 

Розмір частки у 
грошовому еквіваленті, 

грн. 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Енергострой 

99,987 14998000,00 

Антонова Варвара Олексіївна 0,013 2000,00 

Всього 100,00 15000000,00 
 

Структура власного капіталу Товариства наведена у таблиці № 2. 
 

Таблиця № 2 
 

Найменування 

Станом на 
31.12.2019, 

тис.грн. 

Станом на 
31.12.2020, 

тис.грн. 

Збільшення 
(+), 

зменшення (-), 
тис.грн. 

Статутний капітал 15000 15000 - 

Нерозподілений прибуток 548 573 +25 

Всього власний капітал 15548 15573 +25 
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Збільшення власного капіталу Товариства на 25тис.грн. відбулося в результаті 
отримання Товариством прибутку за 2020 рік в сумі 25тис.грн. 

 

Щодо активів, зобов’язань та чистого прибутку, відповідно до застосованих 
стандартів фінансової звітності 

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) активи та зобов’язання Товариства 
розподілені на поточні та непоточні, як окремі класифікації. Розподіл проведено з 
урахуванням терміну їх використання протягом 12 місяців після звітного періоду. 

Загальна сума фінансових ресурсів Товариства станом на 31.12.2020 склала 
16238тис.грн., в порівнянні з даними на початок звітного періоду (15937тис.грн.) 
фінансові ресурси Товариства збільшилися на 301тис.грн. 

Активи Товариства мають наступний склад: 
(тис.грн.) 

 

№ 
п/п 

Активи 

Ко
д 

ря
дк

а 
ба

ла
нс

у 

Станом на 
31.12.2019 

Станом на 
31.12.2020 

Збільшення 
(+), зменшення 

(-) 

1. Необоротні активи 1095 13095 13093 -2 

 в тому числі:     

 
Залишкова вартість основних 
засобів 

1010 7 5 -2 

 Інші фінансові інвестиції 1035 13088 13088 - 

2. Оборотні активи 1195 2842 3145 +303 

 в тому числі:     

 Запаси 1100 1 1 - 

 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1155 2840 3143 +303 

 
Гроші та їх еквіваленти (рахунки в 
банках) 1165 1 1 - 

 Усього активів 1300 15937 16238 +301 
 

Станом на 31.12.2020 первісна вартість основних засобів та малоцінних 
необоротних матеріальних активів Товариства складає 62тис.грн., сума нарахованого 
зносу станом на 31.12.2020 становить 57тис.грн., залишкова вартість основних засобів та 
малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2020 дорівнює 5тис.грн. 

При підготовці фінансової звітності керівництвом прийнято рішення відображати у 
балансі основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи залишкова вартість 
яких дорівнює нулю. 

Товариство не здійснило оцінку справедливої вартості основних засобів станом на 
31.12.2020. Зазначена обставина робить не можливим отримання аудитором достатніх i 

належних доказів стосовно відображеної у фінансовій звітності вартості основних засобів 

та належних сум амортизаційних відрахувань, що може мати певний вплив на розмір 

прибутку за звітний період. Нам відмовлено в залученні експерта-оцінювача для 
здійснення оцінки справедливої вартості основних засобів Товариства, що є певним 
обмеженням щодо визначення, чи потребує коригування фінансова звітність щодо 
зазначених питань. Вплив даного викривлення на фінансову звітність Товариства не є 
суттєвим та всеохоплюючим, тому думка аудитора не модифікована з цього питання. 

 

Фінансові інвестиції Товариства мають наступний склад: 
 

 Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 

Найменування емітента 
Кількість, 

шт 
Сума, грн. Кількість, шт Сума, грн. 

ВАТ «Асфальто-бетонний завод 
«Південь» 

133 14 258,93 133 14 258,93 

ВАТ «Бердичівський молокозавод» 187 50 000,00 187 50 000,00 



7 

 Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 

Найменування емітента 
Кількість, 

шт 
Сума, грн. Кількість, шт Сума, грн. 

ВАТ «Стахановський 
вагонобудівний завод» 

8 000 48 000,00 8 000 48 000,00 

АКБ «Гарант» 997 566 9 975,66 997 566 9 975,66 

ВАТ «Генічеський машинобудівний 
завод» 

239 998 59 999,50 239 998 59 999,50 

ВАТ «ІВП «Енергія» 19 855 2 264 516,05 19 855 2 264 516,05 

ВАТ «Кашперівський цукровий 
завод» 

1 155 21 314,49 1 155 21 314,49 

ВАТ «Конотопський арматурний 
завод» 

468 20 000,00 468 20 000,00 

ПАТ «Південна винокурня» 1 226 400 10 599 600,00 1 226 400 10 599 600,00 

Всього 2 493 762 13 087 664,63 2 493 762 13 087 664,63 
 

Грошові кошти Товариства станом на 31.12.2020 складаються із залишку коштів на 
поточному рахунку Товариства. Інформація про рух грошових коштів розкрита 
Товариством у Звіті про рух грошових коштів та Примітках до річної фінансової звітності. 

 

Пасиви Товариства мають наступний склад: 
 

(тис.грн.) 
 

№ 
п/п 

Пасиви 

Ко
д 

ря
дк

а 
ба

ла
нс

у 

Станом на 
31.12.2019 

Станом на 
31.12.2020 

Збільшення 
(+), зменшення 

(-) 

1 Власний капітал 1495 15548 15573 +25 

 в тому числі:     

 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15000 15000 - 

 Нерозподілений прибуток (збиток) 1420 548 573 +25 

2 Поточні зобов'язання і забезпечення 1695 389 665 +276 

 в тому числі:     

 Поточна кредиторська заборгованість за     

 товари, роботи, послуги 1615 - 15 +15 

 розрахунками з бюджетом (податок на 
прибуток) 1621 3 6 +3 

 Поточні забезпечення 1660 22 17 -5 

 Інші поточні зобов’язання 1690 364 627 +263 

 Усього пасивів 1900 15937 16238 +301 
 

Доходи та витрати Товариства мають наступний склад: 
 

Доходи (тис.грн) 

Стаття 2020рік 2019рік Збільшення (+), зменшення (-) 

Дохід від реалізації послуг управління активами ПІФ 698 758 -60 

Дохід від реалізації цінних паперів - 1500 -1500 

Дивіденди отримані 30 - +30 

Всього доходів 728 2258 -1530 

Витрати (тис.грн) 
Стаття 2020рік 2019рік Збільшення (+), зменшення (-) 

Адміністративні витрати 684 707 -23 

Інші операційні витрати 13 34 -21 

Собівартість реалізованих цінних паперів - 1500 -1500 

Всього витрат 697 2241 -1544 

Витрати з податку на прибуток 6 3 +3 

Фінансовий результат 25 14 +11 
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Ми не отримали будь-якої інформації, яка б свідчила про невідповідність визнання, 
класифікації та оцінки активів, зобов’язань Товариства та його доходів і витрат 
застосованим стандартам фінансової звітності. 

 

Щодо формування та сплати статутного капіталу 

Статутний капітал Товариства в розмірі 15000000,00грн. сформований повністю, 
виключно грошовими коштами за рахунок внесків учасників, зокрема: 

 

№ 
п/п 

Найменування 
учасника 

Частка у 
статутному 
капіталі, % 

Розмір частки у 
грошовому 
еквіваленті 

(грн.) 

Внесок до статутного капіталу 

платіжний документ сума (грн.) 

1 ТОВ «Енергострой» 99,987 14998000,00 

пл. доручення № 346 від 
08.10.2004 

1998000,00 

пл. доручення № 278 - 
284, 258, 286, 287 від 
25.09.2009 

2000000,00 

пл. доручення № 288 - 

297 від 28.09.2009 
7000000,00 

пл. доручення № 303 - 
312 від 29.09.2009 

4000000,00 

Всього ТОВ «Енергострой» 14998000,00 

2 
Антонова Варвара 
Олексіївна 

0,013 2000,00 кв. № 18 від 08.10.2004 2000,00 

Всього Антонова В.О. 2000,00 

Всього статутний фонд 100   15000000,00 
 

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування 
статутного капіталу 

Грошові кошти, внесені учасниками для формування статутного капіталу, були 
використані в процесі здійснення господарської діяльності. 

 

Щодо відповідності резервного фонду установчим документам 

Відповідно до п. 7.9. статуту, у Товаристві має бути створений резервний фонд у 
розмірі 25% статутного капіталу; розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має 
становити 5% від суми чистого прибутку. Резервний фонд Товариством не створений, у 
2019 році відрахування до резервного фонду не здійснені. 

Якби управлінський персонал Товариства здійснив відрахування до резервного 
фонду в розмірі 5% від суми чистого прибутку за 2020рік, розмір резервного капіталу 
Товариства збільшився б на 1тис.грн., а розмір нерозподіленого прибутку зменшився б на 
1тис.грн. (при цьому власний капітал Товариства залишився б без змін). Вплив даного 
викривлення на фінансову звітність Товариства не є суттєвим та всеохоплюючим, тому 
думка аудитора не модифікована з цього питання. 

 

Щодо дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР 

Відповідно до постанови № 392-ДП-КУА від 06.10.2020 про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ТОВ «КУА «Співдружність Ессет 
Менеджмент» був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 355-

ДП-КУА від 09.09.2020 щодо порушення вимог частини сьомої статті 48 Закону № 5080-

VI та підпункту 7 пункту 3 розділу ІІІ Положення про склад та структуру активів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1753 від 
10.09.2013, в частині придбавання/інвестування в інші активи, передбачені 
законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів інституту 
спільного інвестування. Зазначене порушення усунуте у визначений законодавством 
термін. 
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Щодо наявності та відповідності системи внутрішнього контролю та стану 
корпоративного управління 

Щодо наявності та відповідності системи внутрішнього контролю та стану 
корпоративного управління 

Товариством створена система внутрішнього контролю, яка в цілому дозволяє 
складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилок. Ми не ідентифікували викривлень фінансової звітності Товариства 
внаслідок шахрайства. 

Товариство не приймало власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління. 

До органів управління Товариства відносяться: 
- загальні збори учасників; 
- директор Товариства. 

Розподіл повноважень органів управління визначений статутом та внутрішніми 
документами Товариства; збори учасників відбуваються у строки та в порядку, який 
відповідає статутним документам та чинному законодавству. 

 

Інформація про пов’язаних осіб 

Ідентифікація, облік та розкриття відносин і операцій з пов’язаними особами 
Товариством здійснюється у відповідності з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані 
сторони». 

До пов’язаних осіб Товариством віднесені: 
- засновники (учасники) Товариства: ТОВ «Енергострой» (частка у статутному 

капіталі Товариства 99,987%) та Антонова Варвара Олексіївна (частка у статутному 
капіталі Товариства 0,013%); 

- директор Товариства Гусятинський Олексій Анатолійович; 

- кінцеві бенефіціарні власники (контролери) Бунчак Ігор Федотович (володіє 40% 
статутного капіталу ТОВ «Енергострой»), Степанюк Світлана Валеріївна (володіє 
24 % статутного капіталу ТОВ «Енергострой»), ТОВ ГК «Содружество» (володіє 
21 % статутного капіталу ТОВ «Енергострой»), ПВІФ «Екстремум» (володіє 15 % 
статутного капіталу ТОВ «Енергострой»); 

- ТОВ «Енерго-Регіон», володіє 90 % статутного капіталу ТОВ ГК «Содружество»; 
- фізичні особи Попов Віктор Григорович (володіє 56% статутного капіталу ТОВ 

«Енерго-Регіон), Сікоєв Заурбек Володимирович (володіє 17 % статутного капіталу 
ТОВ «Енерго-Регіон), Гапоненко Володимир Дмитрович (володіє 17 % статутного 
капіталу ТОВ «Енерго-Регіон), Волконська Валентина Миколаївна (володіє 10 % 
статутного капіталу ТОВ «Енерго-Регіон). 
 

Нами не було встановлено пов’язаних осіб, інформація про яких не була б розкрита 
Товариством у Примітках до фінансової звітності. Операції з пов’язаними сторонами, що 
виходять за межі нормальної діяльності, які не ідентифіковані управлінським персоналом, 
нами не встановлені. 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу 

Події після дати балансу, які б суттєво вплинули на фінансовий стан Товариства та 
підлягали б додатковому розкриттю у складі фінансової звітності, нами не ідентифіковані. 

 

Інформація про ступінь ризику Товариства 

Пруденційні показники розраховувалися Товариством відповідно до Положення 
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до 
системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015. 

Пруденційні показники Товариства відповідають нормативним значенням. На 
підставі аналізу пруденційних показників вважаємо, що ступінь ризику є низьким. 

 

 




































































