
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» СТАНОМ НА 31.12.2016р. 
             

 м. Київ                                                                                                              02 березня 2017р. 
 
Аудиторський висновок наданий для учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» (надалі – ТОВ «ДАЙМОНД 
ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» або Товариство) та Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. 
 

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ»               
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ » 
Скорочена назва ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ »   
Код ЄДРПОУ  37716270 
Місцезнаходження  Юридична і фактична адреса – 03680 м. Київ, вулиця М. Амосова, 

будинок 12, офіс 5-С, каб. №1,2,3. 
Місце, дата та номер 
проведення 
реєстраційної дії 

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію 
23.06.2011р.  № 1 068 102 0000 028110. 

Види діяльності За даними виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців   від 03.04.2013 року ,  основним 
видом діяльності Товариства за КВЕД є: 
64.99   Надання інших фінансових послуг (крім страхування та 
пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

Дата внесення змін до 
установчих документів 

09.04.2014 року 

Перелік учасників, які є 
власниками 5% і 
більше акцій (часток) на 
дату складання 
аудиторського висновку 
із зазначенням фактичної 
кількості цього розміру 

Зареєстрований Статутний капітал Товариства становить 
7 000 000,00 гривень та розподіляється між Учасниками 
наступним чином: 
-  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ», юридична особа, зареєстрована 
Голосіївською районною у м Києві державною адміністрацією, 
код ЄДРПОУ 37716307, місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул. 
Голосіївська, буд.7, корп.3, частка в розмірі 7 000 000,00 гривень, 
що складає 100 % статутного капіталу. 

Номер та дата ліцензії 
НКЦПФР 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська 
діяльність. Серія АД № 034339, видана НКЦПФР 26.04.2012р. за 
рішенням № 360. Термін дії  з 26.04.12 - необмежений.  
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська 
діяльність. Серія АД № 034340, видана НКЦПФР 26.04.2012р. за 
рішенням № 360. Термін дії  з 26.04.12 - необмежений.  
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 

Україна  01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; 
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.  
Код ЄДРПОУ 24263164                     
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 
email: director@seya.com.ua 
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ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність 
депозитарної установи. Серія АЕ № 286609, видана НКЦПФР 
10.10.2013р. за рішенням № 2353. Термін дії  з 12.10.13 - 
необмежений.  

Свідоцтво про 
включення до 
державного реєстру 
фінансових установ, які 
надають фінансові 
послуги на ринку цінних 
паперів 

Видане НКЦПФР,  дата включення в Реєстр  - 30.05.2012р., 
реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) №2053. 
 

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 
КАПІТАЛ » на дату складання аудиторського звіту є:  
-  Директор – Свириденко Євгеній Миколайович 
-  Головний бухгалтер – Собко Світлана Володимирівна. 
 
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 
Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку 
щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо 
фінансової звітності ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» за 2016 рік станом на 
31.12.2016р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фінансові звіти», а саме: Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) - форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - форма 
№2, Звіт про рух грошових коштів - форма №3, Звіт про власний капітал - форма №4, Примітки 
до річної фінансової звітності. 
Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора». 
Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності та Облікова політика  Товариства. Концептуальна основа є прийнятною. Ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 
КАПІТАЛ здійснюється у відповідності до Наказу «Про  облікову політику» від 03.01.2013р. 
б/н. Важливі аспекти облікової політики  Товариства наступні: 

- Фінансові інструменти в ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» у відповідності до 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» первісно оцінюються та 
відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової 
інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, 
обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням 
фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється в залежності 
від класифікації активів по чотирьом категоріям відповідно до облікової політики ТОВ 
«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ». 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА 
ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення 
фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  з урахуванням 
перехідного періоду та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний 
Україна  01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; 
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.  
Код ЄДРПОУ 24263164                     
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 
email: director@seya.com.ua 
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для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА  
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. 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 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 суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
модифікованої думки. 

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» не проводить розрахунок резерву відпусток, в 
результаті чого занижені витрати поточного періоду. 
 
ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава 
для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» за рік, що 
закінчився 31.12.2016р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності  та  Облікової політики Товариства. 
 
ІНШІ ПИТАННЯ 
Вартість чистих активів ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» станом на 
31.12.2016р. складає 7 031 тис. грн. (сім мільйонів тридцять одна тисяча грн.), що 
перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу 
України. 
Вартість чистих активів компанії визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР 
№485 від 17.11.2004р. 
 

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ 
Власний капітал 
Власний капітал ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ»  станом на 31.12.2016р. 
складається з зареєстрованого (пайового) капіталу в сумі 7 000 тис. грн., резервного капіталу – 
3 тис. грн. (5% від  чистого прибутку за 2012, 2014, 2015 роки; за 2013 рік резервний капітал не 
нараховується по причині відсутності прибутку), нерозподіленого прибутку – 28 тис. грн.  
Власний капітал відповідає вимогам законодавства України. 
 

Україна  01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; 
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.  
Код ЄДРПОУ 24263164                     
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 
email: director@seya.com.ua 
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Порядок формування та сплати статутного капіталу ТОВ «ДАЙМОНД    ІНВЕСТМЕНТ 
КАПІТАЛ» 
Статутний капітал 
Статут ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» в чинній редакції  зареєстровано 
09.04.2014 року. Станом на 31.12.2016 року його статутний капітал  становив 7 000 000,00 (сім  
мільйонів)  гривень 00 копійок.  
Формування Статутного капіталу 
Відповідно до Протоколу № 1 від 21.06.2011 року загальних зборів засновників було створено 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОІНВЕСТМЕНТ» та сформовано Статутний 
капітал у розмірі   1 000,00 (одна тисяча) грн. 00 копійок.  На дату створення Товариства його 
учасником  були: 
-  Громадянин України Іонов Сергій Вікторович, паспорт серії СО № 944479, виданий 
Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві 12 червня 2002 р., зареєстрований за адресою: 
м.Київ, вул.Мате Залки, буд.2/12, кв.298, ідентифікаційний номер 2815204211, частка  в розмірі 
610,00 (шістсот десять) гривень складає 61% статутного капіталу Товариства. 
Учасник Товариства Іонов Сергій Вікторович свою частку до Статутного капіталу вніс 
грошовими коштами в розмірі 610,00 (шістсот десять) гривень 00 копійок, що підтверджено 
випискою АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) від 08.09.2011 р.  по рахунку 26007734297700, 
(документ №1). 
-  Громадянин України Кравець Владислав Миколайович, паспорт серії МЕ № 019343, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 травня 2002 р., зареєстрований за адресою: м. 
Київ, вул. Харківське шосе, буд.2, кв.105, ідентифікаційний номер 2278011932, частка  в розмірі 
390,00 (триста дев’яносто) гривень складає 39% статутного капіталу Товариства. 
Учасник Товариства Кравець Владислав Миколайович свою частку до Статутного капіталу 
вніс грошовими коштами в розмірі 390,00 (триста дев’яносто) гривень 00 копійок, що 
підтверджено випискою АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) від 08.09.2011 р.  по рахунку 
26007734297700, (документ №2). 
На  позачергових загальних зборах Учасників ТОВ «АГРОІНВЕСТМЕНТ» від 01.03.2012р. 
(Протокол №2) було прийнято рішення про: 
  - зміну складу учасників Товариства, а саме: вихід зі складу учасників Кравця Владислава 
Миколайовича та Іонова Сергія Вікторовича і включення до складу учасників ТОВ 
«ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ»,  у зв’язку з придбанням частки у Кравця Владислава Миколайовича  у 
розмірі 39% Статутного капіталу та Іонова Сергія Вікторовича у розмірі 61% Статутного 
капіталу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 00 копійок;                     
- зміну назви Товариства з ТОВ «АГРОІНВЕСТМЕНТ» на ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ». 
-  збільшення  розміру статутного капіталу Товариства на суму 6 999 000,00 гривень та 
встановлення нового розміру  Статутного капіталу Товариства  у сумі 7 000 0000 (сім 
мільйонів) гривень 00 копійок.   
Відповідні зміни  було внесено в нову редакцію Статуту. Статут Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» у новій редакції з новим складом 
Учасників зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 02 
березня 2012 року (номер запису 10681050001028110). Зареєстрований Статутний капітал 
Товариства становить 7 000 000,00 гривень та розподіляється між Учасниками наступним 
чином: 
-  Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ», юридична особа, 
зареєстрована Голосіївською районною у м Києві державною адміністрацією, код ЄДРПОУ 
37716307, місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул. Голосіївська, буд.7, корп.3, частка в розмірі 
7 000 000,00 гривень, що складає 100 % статутного капіталу. 

Україна  01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; 
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.  
Код ЄДРПОУ 24263164                     
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 
email: director@seya.com.ua 
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Учасник Товариства ТОВ  «ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ» свою частку до Статутного капіталу вніс 
грошовими коштами в розмірі 6 999 000 (шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто девять 
тисяч) гривень 00 копійок , що підтверджено випискою АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 
від 13.03.2012 р.  по рахунку 26007734297700, (документ №46). 
Формування статутного капіталу ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» станом на 
31.12.2012 р. підтверджено аудиторським  висновком ТОВ «Аудиторська компанія « Аудит 
Бюро» від 29.03.2013 р. 
На дату перевірки внесок до статутного капіталу учасниками внесений грошовими коштами 
повністю. Статутний капітал протягом 2016 року не змінювався. 
Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 
КАПІТАЛ»  станом на 31.12.2016р. сформований  у відповідності до законодавства України, 
повністю сплачений грошовими коштами та складає  7 000 000 ( сім мільйонів) гривень 00 
копійок. 
 
Відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 
податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення 
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів 
Станом на 31.12.2016р. в ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» не встановлені 
прострочені зобов’язання  щодо сплати податків та зборів за порушення законодавства про 
фінансові послуги, в т.ч. на ринку з цінних паперів. 
 
Інформація про пов’язаних осіб 
Пов’язаними особами ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» є ТОВ 
«ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ», Янковський І.М., Директор Товариства Свириденко Є. М. 
 
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 
Непередбачені активи та/або зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо 
високою, аудиторами не встановлено. 
 
Інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан  
Були відсутні події після звітної дати, які б могли вплинути на фінансовий стан Товариства. 
В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено невідповідностей між фінансовою 
звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством. 
За звітний період проводились значні правочини: укладено договори поворотної фінансової 
допомоги на загальну суму 7 000 000 грн.   
Рівень корпоративного управління ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» забезпечує 
фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль. За результатами 
ідентифікації та оцінки ризиків шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві 
такі ризики оцінюються як мінімальні. 
 

III. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
Аудиторська перевірка  виконана Товариством з обмеженою відповідальністю    «ААН 
«СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати 
України 26 січня 2001 р. за № 98, строк дії: 26.01.2001 р. –  26.11.2020 р. 
Код ЄДРПОУ 24263164. 
Україна  01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; 
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.  
Код ЄДРПОУ 24263164                     
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 
email: director@seya.com.ua 
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