
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  

 

 

Учасникам  ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

Керівництву ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

І. ЗВІТ ІЗ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС», яка містить:  

 баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; 

 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; 

 звіт про рух грошових коштів за 2017 рік; 

 звіт про власний капітал за 2017 рік; 

 примітки до фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик (надалі разом – «фінансова звітність»).  

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» станом на 31 грудня 2017 року, а також 

результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за рік, що закінчився на 

зазначену дату,  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що стосовно фінансових інвестицій, 

зазначених у Примітці 7.5. «Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку» у вигляді облігацій ТОВ 

«Правова Інтернет Агенція» на суму 7 648 тис. грн. Рішенням НКЦПФР №1133 від 

22.11.2016р. було зупинено внесення змін в систему депозитарного обліку на виконання 

постанови слідчого. Товариством у 2017 році було проведена уцінка вказаних цінних паперів 

на 25%, а саме на 2 549 тис. грн. З урахуванням наявної невизначеності щодо можливої 

вартості реалізації таких фінансових  інвестицій у майбутньому ми не можемо підтвердити в 

повному обсязі вартісну оцінку таких фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2017 року. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

Адреса:  03134  м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,  

телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 

Банківські реквізити: п/р 26000143488500  у відділенні № 782 

АТ «УкрСиббанк» м. Києва,  МФО 351005,  

код за ЄДРПОУ 35316245 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 

№ 4026, видане згідно рішення Аудиторської Палати України  

від 27 вересня 2007 року № 182/10 
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Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 

етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 

інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного 

в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є 

ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Поточні фінансові інвестиції 

Статтю балансу (звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції було віднесено нами 

до області ризиків суттєвого викривлення, ймовірність яких було оцінено як високу (72% від 

всіх активів). Згідно облікової політики фінансові інвестиції оцінюються за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку/збитку, про що докладно 

розкрито у Примітці 3.3.4. «Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку» та Примітці 6 «Рівень ієрархії 

справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості». Оцінка фінансових 

інвестицій за справедливою вартістю є судженням управлінського персоналу і належить до 

облікових оцінок з високою невизначеністю, тому можлива вартість реалізації таких 

фінансових  інвестицій буде залежати від поведінки ринкових цін на цінні папери у 

майбутньому та може відрізнятися від професійного судження на дату звітності. Нами було 

отримано достатні та прийнятні докази щодо підтвердження зазначеного твердження 

Товариства, окрім частини фінансових інвестицій, про які йде мова у розділі «Основа для 

думки із застереженням». 

 

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 компанії 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 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 
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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 й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

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 контролю4 ;  

- 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, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 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. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію 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 

покладені в основу 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, 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 мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

 

Пояснювальний параграф 

Фінансова звітність Товариства підготовлена за формами, визначеними у додатку 1 до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р.  № 73. Фінансова 

звітність за формами відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведена у 

примітках. 

 

Інші питання 

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, було 

виконано іншим аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

компанія "ЗЕЛЛЕР" (код 31867227),  за результатами аудиту було видано умовно-позитивний 

висновок від 28.02.2017 р. по причині неучасті аудиторів у інвентаризації активів та 
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зобов’язань та незгодою з управлінським персоналом щодо оцінок за справедливою вартістю 

фінансових інвестицій Товариства. 

 

ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДОВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Цей розділ аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) підготовлено 

відповідно до розділу ІІІ Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати 

діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних 

фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 

р.  № 991. 

До вказаного нормативного документу НКЦПФР не було внесено зміни у зв’язку із 

затвердженням для обов’язкового застосування з 1 червня 2017 року в якості національних 

стандартів аудиту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг видання 2015 року згідно рішення Аудиторської палати 

України №344 від 04.05.2017 р., тому далі ми наводимо аудиторський висновок (звіт) за 

шаблоном, встановленим НКЦПФР на дату видачі нашого звіту.  
 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  

 

Учасникам  ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

Керівництву ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

  Вступний параграф. Основні відомості про Компанію з управління активами (надалі – 

КУА): 

Повне найменування 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» 

Код за ЄДРПОУ 33234889 

Вид діяльності за КВЕД 66.30 -Управління фондами 

Серія, номер, дата видачі та термін 

чинності ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на ринку 

цінних паперів - діяльності з 

управління активами інституційних 

інвесторів 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку – діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління 

активами) серії АЕ № 294764, видана Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку 

20.03.2015 року дата прийняття та номер рішення про 

видачу ліцензії – 03.03.2015 року №259. Строк дії 

ліцензії з 20.03.2015 року необмежений. 

 

Перелік інституційних інвесторів, 

активи яких перебувають в 

управлінні КУА 

 

1. Пайовий венчурний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні 

будівельні технології», код за ЄДРІСІ – 233184, 

свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 184 від 12 липня 

2005 року; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
http://apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
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2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Стратегія 

будівництва», код за ЄДРІСІ – 233501, свідоцтво про 

внесення в ЄДРІСІ № 501 від 27 жовтня 2006 року; 

3. Пайовий венчурний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Патріот-

Буд», код за ЄДРІСІ – 233890, свідоцтво про внесення 

в ЄДРІСІ №890 від 25 грудня 2007 року; 

4. Пайовий венчурний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні 

інвестиції», код за ЄДРІСІ – 2331474, свідоцтво про 

внесення в ЄДРІСІ №1474 від 16 серпня 2010 року. 

5. Публічне акціонерне Товариство «Корпоративний 

інвестиційний фонд недиверсифікованого виду 

закритого типу «Профіт Проджект Інвестментс», код 

ЄДРІСІ 1331276, код ЄДРПОУ 36216071, Свідоцтво 

про внесення в ЄДРІСІ № 1276-1 від 03.11.2010 року 

(до 18.0.52017р.). 

Місцезнаходження, телефон 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, 
кімната 36, тел. (044) 253-54-06 

 

  Опис аудиторської перевірки. Ми провели аудит прикладеної фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС», яка 

включає:  

 баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; 

 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; 

 звіт про рух грошових коштів за 2017 рік; 

 звіт про власний капітал за 2017 рік; 

 примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік; 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський 

персонал КУА несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 

контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї 

фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з 

вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Вимог до аудиторського висновку, 

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 

інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 

корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених 

Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 р.  № 991 та Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від 

нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 

контролю КУА. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
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прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності.  

 

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Під час проведеної аудиторської 

перевірки встановлено, що стосовно фінансових інвестицій, зазначених у Примітці 7.5. 

«Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку» у вигляді облігацій ТОВ «Правова Інтернет Агенція» на 

суму 7 648 тис. грн. Рішенням НКЦПФР №1133 від 22.11.2016р. було зупинено внесення змін 

в систему депозитарного обліку на виконання постанови слідчого. Товариством у 2017 році 

було проведена уцінка вказаних цінних паперів на 25%, а саме на 2 549 тис. грн. З 

урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких фінансових  

інвестицій у майбутньому ми не можемо підтвердити в повному обсязі вартісну оцінку таких 

фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2017 року. 

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться 

у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НМТ ІНВЕСТМЕНТС» станом на 31 грудня 2017 

року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2017 рік 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Пояснювальний параграф. Фінансова звітність Товариства підготовлена за формами, 

визначеними у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р.  

№ 73. Фінансова звітність за формами відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності наведена у примітках. 

 

Інші питання. Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 

2016 року, було виконано іншим аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР" (код 31867227), за результатами аудиту було видано 

умовно-позитивний висновок від 28.02.2017 р. по причині неучасті аудиторів у інвентаризації 

активів та зобов’язань та незгодою з управлінським персоналом щодо оцінок за справедливою 

вартістю фінансових інвестицій Товариства. 

 
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ 

 

Цей розділ аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) підготовлено 

відповідно до розділу ІІІ Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати 

діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних 

фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 

р.  № 991 та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 

(ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2014 р. № 

1281. 

 

1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру 

статутного та власного капіталу вимогам законодавства України. 

Відповідно до нової редакції Статуту КУА, затвердженої протоколом Загальних зборів 
учасників від 06.11.2017 р. № 06-11-2017 та зареєстрованої 09.11.2017 р., загальний обсяг 
статутного капіталу сформований в загальній сумі 23 600 000 (Двадцять три мільйони шістсот 
тисяч) гривень 00 копійок, є повністю сплачений учасниками грошовими коштами. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13#n15#n15
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Згідно із даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року власний капітал 
КУА утворено за рахунок (тис. грн.): 

 

Статутний капітал 23600 

Капітал у дооцінках 897 

Резервний капітал 1095 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7136) 

Всього власного капіталу: 18456 

 

КУА здійснює діяльність відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням 

НКЦПФР від 23.07.2014 р. № 1281, а саме: 

1) Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений  

грошовими коштами, повинен становити суму не меншу ніж 7 000 тис. грн. (фактично КУА 

має сплачений статутний капітал в розмірі 23 600 тис. грн.); 

2) 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 фондів, 

зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7 млн. гривень 

(фактично КУА має власний капітал у розмірі 18456 тис. грн.)  

Протягом 2017 року порушень вимог щодо розміру статутного та власного капіталу, 

встановлених Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 р. № 

1281 не було.  

 

ВИСНОВОК: Таким чином, ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» дотримується вимог щодо розміру 

статутного та власного капіталу, встановлених Ліцензійними умовами провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 

активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених 

Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 р. № 1281.  
 

2. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо інформації про активи, 

зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів 

фінансової звітності. 

2.1.  ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ КУА: 

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  

 

Обраною обліковою політикою передбачені наступні методи нарахування амортизації 

необоротних активів: 

 Основні засоби – прямолінійним методом; 

 Нематеріальні активи – прямолінійним методом; 

 Малоцінні необоротні матеріальні активи – у розмірі 100% вартості у перший 

місяць використання. 

Для визнання активів основними засобами встановлено вартісний критерій 6000,00 грн. 

Активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше одного року вартістю до 

6000 грн. вважаються МНМА. Ліквідаційна вартість основних засобів, МНМА і 

нематеріальних активів не розраховується та з метою амортизації прирівнюється до нуля. 
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За історичною вартістю Машини та 

обладнання 

Інші основні 

засоби 

МНМА Всього 

Первісна вартість на 

01.01.2017 р. 

46 27 78 151 

Надходження 0 8 0 8 

Вибуття (18) (8) (25) (51) 

Первісна вартість на 

31.12.2017 р. 

28 27 53 108 

Накопичена амортизація на 

01.01.2017 р. 

(27) (13) (78) (118) 

Амортизація за період (6) (5) 0 (11) 

Вибуття 14 8 25 47 

Накопичена амортизація на 

31.12.2017 р. 

(19) (10) (53) (82) 

Залишкова вартість на 

01.01.2017 р. 

19 14 0 33 

Залишкова вартість на 

31.12.2017 р. 

9 18 0 27 

 

ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна дебіторська заборгованість,  

в т.ч.: 

1 050 242 

   Пайові венчурні фонди, якими управляє 

Товариство (винагорода за грудень 2017р., в 

т..ч. по перерахунку за 2017р.) 

1 044 242 

Аванси видані 4 6 

Розрахунки з бюджетом (розрахунки за 

єдиним соціальним внеском) 

87 42 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

із внутрішніх розрахунків (заборгованість 

фондів, якими управляє Товариство за 

сплаченим судовим збором)* 

481 481 

Інша дебіторська заборгованість 

В т..ч.: 

219 257 

   Працівники Товариства (поворотна 

позика) 

217 217 

   ТОВ «Технології та консалтинг» 

(поворотна фінансова допомога) 

- 40 

   ТОВ «Бліц інформ» (помилково 

перераховані кошті, які були повернуті в 

січні 2018р.) 

2 - 
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ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ЩО ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ 

ВАРТІСТЮ, З ВІДОБРАЖЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТУ ПЕРЕОЦІНКИ У ПРИБУТКУ 

АБО ЗБИТКУ 

Емітент Частка % На 31.12.17 Частка % На 31.12.16 

Акції ПрАТ «АРКАДА 

ГАРАНТ» 

- - 8,33 1 200 

Акції ПрАТ «УАФР» 0,04 5 0,04 6 

Облігації ТОВ «Правова 

інтернет агенція» 

54,97 7 648 70,75 10 198 

Облігації ТОВ «Будеволюція» 21,63 3 010 - - 

Облігації відсоткові ТОВ «ІК 

Базовий Актив» 

23,36 3 250 20,88 3 010 

РАЗОМ  100 13 913 100 14 414 

 Фінансових активів, що котируються на біржовому ринку в активах Компанії станом на 

31.12.2017р не має.  Облігації ТОВ «Правова Інтернет Агенція»,  відносно яких прийнято 

Рішення №1133 від 22.11.16р. про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку,  

уцінені на 25%.  

 Акції ПрАТ «Аркада гарант» було реалізовано у 2017р.  

Акції ПрАТ «УАФР» уцінено на підставі фінансової звітності, наданої за запитом 

Товариству, виходячи з вартості чистих активів на одну акцію*кількість акцій, що належать 

Товариству. Оцінити вище зазначені акції іншим методом не було можливим в зв’язку з 

відсутністю активного ринку даними паперами. 

 Облігації ТОВ «Будеволюція» станом на 31.12.2017р. обліковуються за вартістю 

придбання, ця вартість і є справедливою вартістю на думку керівництва Товариства, за ними 

щоквартально вчасно нараховуються відсотки (12,5%).   

Облігації ТОВ «ІК Базовий Актив» станом на 31.12.2017р. обліковуються за вартістю 

придбання, ця вартість  і є їх справедливою вартістю на думку керівництва Товариства, за 

ними щоквартально вчасно нараховуються відсотки (14%).   

ГРОШОВІ КОШТИ 
 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Каса та рахунки в банках, в грн. 600 535 

Банківські депозити, в грн.  2 850 2 850 

Всього 3 450 3385 

 

ВИСНОВОК:  На нашу думку, інформація за видами активів, представлена в балансі КУА 

станом на 31 грудня 2017 року, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну 

класифікацію, визнання та оцінку активів КУА за їх видами станом на 31 грудня 2017 року 

згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової 

політики. 
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2.2. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КУА: 

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Короткострокові забезпечення 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Резерв відпусток 686 347 

Всього 686 347 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 

2017 

31 грудня 

2016 

Торговельна кредиторська 

заборгованість 

 2 4 

Розрахунки з бюджетом  30 76 

Одержані аванси  - - 

Заробітна плата та соціальні внески  57 105 

Всього кредиторська заборгованість  89 185 

 

ВИСНОВОК:  На нашу думку, інформація про зобов’язання, представлена в балансі КУА 

станом на 31 грудня 2017 року, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну 

класифікацію, визнання та оцінку зобов’язань КУА за їх видами станом на 31 грудня 2017 

року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої 

облікової політики. 

 

2.3. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ОБСЯГ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ КУА: 

 

За результатами діяльності у 2017 році Товариство отримало прибуток у сумі 128 тис. грн. 

Основними статтями доходів КУА у звітному році є: 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

4355 

Інші операційні доходи 21 
Інші фінансові доходи 856 
Інші доходи 1500 
Разом доходи  6732 

 

Основними статтями витрат КУА у звітному році є: 
Собівартість реалізованих послуг 257 
Адміністративні витрати 2555 
Інші операційні витрати 15 
Інші витрати 3749 
Витрати з податку на прибуток 28 
Разом витрати 6604 

 

ВИСНОВОК:  На нашу думку, інформація про обсяг чистого прибутку в сумі 128 тис. грн., 

представлена у звітності КУА станом на 31 грудня 2017 року, підготовлена на концептуальній 

основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих 

аспектах фактичне формування Товариством чистого прибутку станом на 31 грудня 2017 року 

згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової 

політики. 
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3. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо формування та сплати 

статутного капіталу у встановлені законодавством терміни. 

Станом на 31 грудня  2017 року статутний капітал КУА розподілений і сплачений 
таким чином: 

№ 

з/п 

Дані про учасника 

(засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Найменування суб’єкта 

господарювання / 

ПІБ фіз. особи 

Сума внеску 

згідно з 

установчими 

документами, 

тис. грн. 

Форма 

внеску 

Частина у 

статутно

му 

капіталі, 

% 

Дата внесення 

Фактично 

внесено, 

тис. грн. 

1 ТОВ «Нові матеріали і 

технології в будівництві» 

23599,5 
Грошові 

кошти 
99,998% 

15.11.2004, 05.04.2005, 

06.04.2005, 12.04.2005, 

28.04.2005,18.04.2006, 

03.11.2006, 07.06.2007, 

11.06.2007, 18.06.2007, 

03.07.2007, 23.05.2008, 

02.06.2008, 16.10.2008.  

23599,5 

2 Бережнюк Ольга 

Володимирівна 
0,5 

Грошові 

кошти 
0,002% 01.07.2015 0,5 

Разом 23600,0 

 

ВИСНОВОК: Таким чином, станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал КУА 

сформовано та сплачено відповідно до вимог чинного законодавства України виключно 

грошовими коштами в розмірі 23 600 000,00 (Двадцять три мільйони шістсот тисяч) гривень 

00 копійок, що складає 100,0 відсотків зафіксованої в Статуті суми статутного капіталу. 

4. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності резервного фонду 

установчим документам. 

Резервний фонд КУА створюється на підставі вимог Закону України «Про інститути спільного 

інвестування» та п.7.9 Статуту КУА. Резервний фонд КУА створюється за рахунок щорічних 

відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку до досягнення розміру 

резервного фонду 25 відсотків від статутного капіталу.  

У звітному році не здійснювались відрахування до резервного капіталу у зв’язку із 

відсутністю нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Загальний розмір резервного 

капіталу КУА становить 1095 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року. 

ВИСНОВОК: Формування резервного фонду КУА здійснює відповідно до установчих 

документів, що відповідає вимогам чинного законодавства. 

5. Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що 

регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління 

активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або 

недержавних пенсійних фондів. 

КУА складає та розкриває інформацію про результати свої діяльності та діяльності 

фондів, активами яких вона управляє, на основі Положення про порядок складання та 

розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, які здійснюють 

управління недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР 

від 02 жовтня 2012 р. за №1343 зі змінами та доповненнями. Згідно цього Положення КУА 

подає до Комісії: 

1) інформацію щодо фінансового стану КУА (місячну, квартальну та річну); 

2) інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування, активами яких управляє КУА (щоквартальну, щорічну, а у разі 
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необхідності щоденну та нерегулярну). Щомісячна інформація складається з інформації про 

структуру активів венчурних фондів. 

Оприлюднення інформації, а саме розміщення річної фінансової звітності КУА 

здійснюється на власному веб-сайті Компанії nmtinvestments.uafin.net у повному обсязі: 

фінансова звітність разом з аудиторським висновком. 

Згідно із ст.76 Закону України «Про інститути спільного інвестування» на веб-сайті 

КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а 

також вимог внутрішніх документів компанії з управління активами, проспекту емісії цінних 

паперів інституту спільного інвестування, регламенту, а саме: 

o відомості про наявність ліцензії на провадження діяльності з управління 

активами із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі; 

o контактні дані (адреса, телефон, телефакс, електронна поштова адреса); 

o перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в 

управлінні компанії з управління активами; 

o свідоцтво про внесення пайового фонду до Реєстру; 

o свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів пайового фонду; 

o перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд. 

 

ВИСНОВОК: Склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку інформації про результати діяльності КУА та діяльності фондів, 

активами яких вона управляє, в цілому відповідають вимогам Положення про порядок 

складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, які 

здійснюють управління недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до 

НКЦПФР від 02 жовтня 2012 р. за №1343 зі змінами та доповненнями. Протягом звітного року 

порушень не встановлено. 

 

 

6. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту 

(контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить 

суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

На виконання норм Положення про особливості організації та проведення внутрішнього 

аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на 

фондовому ринку, затвердженого НКЦПФР у редакції від 29.04.2014р. за №577  в КУА діє 

система внутрішнього аудиту. Наказом №03/01-2013 від 03.01.2013 року внутрішнім 

аудитором був призначений Янченко С.В. 

Внутрішній аудитор підпорядковується вищому органу управління Товариства – загальним 

зборам учасників та звітує перед ними. 

Відповідно до завдань, покладених на Внутрішнього аудитора, в КУА протягом 2017 року 

проводились наступні заходи:  

Відповідно до плану проведення аудиту, затвердженого Загальними зборами учасників 

Протокол № 02-01-2017 від 02 січня 2017 року, протягом 2017 року внутрішнім аудитором 

проведено: 

1) Відповідно до плану роботи внутрішнього аудиту з 05 січня 2017 року по 22 січня 

2017 року проводився аудит установчих документів підприємства, наявність 

відповідних свідоцтв, ліцензій та дозволів; протоколів Загальних зборів учасників та 

контроль виконання прийнятих рішень; дотримання законів, нормативно-правових 

актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; умов зберігання 

оригіналів робочої документації, архіву документів та вхідної та вихідної 

документації. Період, що перевірявся з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр. Аудиторська 

перевірка показала, що внутрішні документи Компанії відповідають чинному 

законодавству України та повністю відповідають фінансово-господарській діяльності 
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за 2016 рік.  Під час планування та проведені перевірки всі запитувані документи 

були надані, порушень не встановлено. 

2) Відповідно до плану внутрішнього аудиту з 05 січня 2017 року по 22 січня 2017 року 

проводився аудит компетентності працівників, відповідність посадам, які вони 

обіймають, виявлення перевищення повноважень; своєчасної підготовки звітності 

підприємства до  Національної комісіїз цінних паперів та фондового ринку; складності 

та змінюваності видів господарських операцій на підприємстві та відображення їх в 

бухгалтерському обліку. Період, що перевірявся з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр.. 

Аудиторська перевірка показала, що внутрішні документи Компанії відповідають 

чинному законодавству України та повністю відповідають фінансово-господарській 

діяльності, яка здійснювалась протягом  2016  року.  Під час планування та проведені 

перевірки всі запитувані документи були надані, порушень не встановлено. 

3) Відповідно до плану внутрішнього з 05 січня 2017 року по 22 січня 2017 року аудиту 

проводився аудит бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Компанії 

та фінансового моніторингу.  Період, що перевірявся з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр. 

Аудиторська перевірка показала, що внутрішні документи Компанії відповідають 

чинному законодавству України та повністю відповідають фінансово-господарській 

діяльності, яка здійснювалась протягом 2016  року.  Під час планування та проведені 

перевірки всі запитувані документи були надані, порушень не встановлено. 

4) Відповідно до плану внутрішнього аудиту  03 січня 2017 року проводилась перевірка 

Компанії на дотримання законодавства з фінансового моніторингу   Період, що 

перевірявся з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр. За результати перевірки порушень 

законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню (легалізації) доходів 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму не виявлено. 

Результати перевірок внутрішнього аудиту показали, що систематичних, великих і 

суттєвих порушень не виявлено. За результатами проведених перевірок внутрішнім 

аудитором встановлено можливий рівень ризику по всім фінансово-господарським 

операціям – «ризик не значний», система внутрішніх контролів функціонує в 

прийнятному режимі. 
 

ВИСНОВОК: Впроваджена система внутрішнього аудиту є адекватною для складання такої 

фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

7. Інформація про стан корпоративного управління відповідно до законодавства 

України. 

Корпоративне управління в КУА - це система відносин, яка визначає правила та процедури 

прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а 

також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно 

управління ним. За допомогою наявної ефективної системи корпоративного управління в КУА 

спрямовується та контролюється діяльність товариства. У рамках корпоративного управління 

визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також 

яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності 

товариства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути 

впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для 

фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки інвесторів у 

капіталі товариства. 

ВИСНОВОК: Корпоративне управління відбувається відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
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8. Допоміжна інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені 

аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності.  

Пов’язаними особами КУА є: 

- ТОВ «НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ», засновник, що володіє 

часткою 99,998%; 

- Бережнюк Ольга Володимирівна, директор ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС». 

Будь-яких операцій  з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної 

діяльності, протягом звітного року не відбувалося. Управлінський персонал КУА 

ідентифікував та розкрив аудитору всю інформацію про операції з пов’язаними особами. 

 

9. Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були 

відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 

фінансовий стан. 

  Під час проведення аудиторської перевірки ми встановили, що не існує подій, що 

відбулися після 31 грудня 2017 року, які вимагають коригування або розкриття у фінансовій 

звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан КУА. Немає і не передбачається 

пред’явлення до КУА будь-яких претензій, пов’язаних із судовими справами. 

 

10. Допоміжна інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу 

результатів пруденційних показників діяльності КУА. 

Розрахунок пруденційних показників діяльності КУА здійснюється на підставі 

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – 

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2016 р.  № 1597 зі змінами та доповненнями. Далі 

наводимо значення пруденційних нормативів, що застосовувались до діяльності КУА 

протягом 2017 року: 

 

№ Назва показника Розрахункове 

значення на 

31.12.2017 

Нормативне значення 

1. Розмір власних коштів  9 976 547,87 ≥3 500 000,00 

2. Норматив достатності власних 

коштів 

17,0271 ≥1 

3. Коефіцієнт покриття операційного 

ризику 

32,8004 ≥1 

4. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,9597 ≥0,5 

 

ВИСНОВОК: Розраховані значення пруденційних показників діяльності КУА у 2017 

році відповідають нормативним значенням, встановленим Положенням щодо пруденційних 

нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 01.10.2016 р.  № 1597  зі змінами та доповненнями. Рівень ризику діяльності 

КУА на основі аналізу значень пруденційних показників є прийнятним. 
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11. Основні відомості про аудиторську фірму: 
 

Повне найменування аудиторської фірми 

відповідно до установчих документів, 

якою було здійснено аудиторську перевірку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

Код за ЄДРПОУ 35316245 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого АПУ 

Свідоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів № 4026, 

видане згідно Рішення Аудиторської Палати 

України від 27 вересня 2007 року № 182/10, 

термін чинності Свідоцтва до 29 червня 2022 

року.  

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, виданого Комісією 

Свідоцтво про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів, видане на підставі 

розпорядження Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку №204/100 від 

01.11.2017 року, реєстраційний номер 

Свідоцтва: 422, серія та номер Свідоцтва: П 

000419, строк дії Свідоцтва: з 01.11.2017 р. до 

29.06.2022 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, 

який проводив аудиторську перевірку, та 

серія, номер, дата видачі Сертифіката 

аудитора, виданого АПУ 

 

Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат 

аудитора серії А  № 006035, виданий 

26.12.2005р., чинний до 26.12.2020р. 

Місцезнаходження аудиторської фірми 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  

 

 

 

 

12. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата та номер договору на проведення 

аудиту 

Договір від 02 лютого 2018 року № 9 

Дата початку та дата закінчення 

проведення аудиту  

02 лютого 2018 року – 26 лютого 2018 року 

 

 

 

 

13. Заява про підтвердження річної фінансової звітності КУА 

  

 На виконання вимог п.16 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням 

НКЦПФР від 23.07.2014 р. № 1281, з урахуванням нашої думки із застереженням, зазначеної у 

розділі І «ЗВІТ ІЗ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ», ми підтверджуємо річну фінансову 

звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС», у 

складі балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, звіту про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, звіту про рух грошових коштів за 2017 рік,  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0462-13/paran161#n161
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0462-13/paran161#n161
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0462-13/paran161#n161
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12/paran121#n121
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12/paran121#n121
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12/paran121#n121
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12/paran121#n121
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12/paran121#n121
https://www.nssmc.gov.ua/auditors/tov-audit-konsalting-grup/
https://www.nssmc.gov.ua/auditors/tov-audit-konsalting-grup/



