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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ»  

СТАНОМ НА 31.12.2017р. 

Аудиторський звіт 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. 

 

Розділ 1. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ», 

що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017р., та звіту про сукупний дохід, 

звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 

зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа 

для думки із застереженням»,  фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах  фінансовий стан ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» на 31 грудня 

2017р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

В примітках до фінансової звітності не в повній мірі розкрита інформація щодо доходів та 

витрат в порівнянні з попереднім періодом. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та рішення НКЦПФР 

№ 160 від 12.02.2013р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних паперів». Нашу відповідальність згідно з МСА 

викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми 

є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 

Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними законодавством України до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

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

інших реальних альтернатив цьому. 

 

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 можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься в Додатку 1 

до цього аудиторського звіту. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора. 

 

Розділ 2. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

2.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

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 
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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. 

 

 

2.2.РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Вартість чистих активів ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2017р. 

складає 7 033 тис. грн. (сім мільйонів тридцять три тисячі грн.), що перевищує вартість 

статутного капіталу та 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. 

 

2.3. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 

Статут ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» в чинній редакції  зареєстровано 

09.04.2014 року. Станом на 31.12.2017 року його статутний капітал  становив 7 000 000,00 (сім  

мільйонів)  гривень 00 копійок.  

 

2.4. 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 
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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. 

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 2017 року не змінювався. 

Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ»  станом на 31.12.2017р. сформований  у відповідності до законодавства України, 

повністю сплачений грошовими коштами та складає  7 000 000 ( сім мільйонів) гривень 00 

копійок. 

 

2.5. НАЯВНІСТЬ ПРОСТРОЧЕНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Станом на 31.12.2017р. 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 цінних паперів. 

 

2.6. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ 

Пов’язаними особами ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» є ТОВ 

«ТЕКНОІНВЕСТМЕНТ», Янковський І.М., Директор Товариства Свириденко Є. М. 

 

2.7. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Непередбачені активи та/або зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо 

високою, аудиторами не встановлено. 

 

2.8. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Були відсутні події після звітної дати, які б могли вплинути на фінансовий стан та показники 

статей фінансової звітності Товариства. 
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2.9. ФАКТИ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКІ МОЖУТЬ СУТТЄВО ВПЛИНУТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Не встановлено фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність  Товариства у 

майбутньому. 

 
2.10. ІНША ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Станом на 31.12.2017р. резервний капітал створений в розмірі 3 тис. грн.  

За 2017 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 2 тис. грн.  

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017р. складає 30 тис. грн. 

 

2.11.АКТИВИ ТОВАРИСТВА 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017р. складає 26тис. грн., знос 

нематеріальних активів складає 12 тис. грн., залишкова вартість – 14 тис. грн. 

Первісна вартість основних фондів станом на 31.12.2017р. складає 30 тис. грн., знос основних 

фондів складає 15 тис. грн., залишкова вартість – 15 тис. грн.  

 

ОБОРОТНІ АКТИВИ 

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017р. складає 7 010 тис. грн., яка 

представлена: 

- дебіторською заборгованістю за  послуги у розмірі 10 тис. грн.; 

- іншою дебіторською заборгованістю за короткостроковими безвідсотковими позиками у 

розмірі 7000 тис. грн. 

В 2017 році відбулось збільшення дебіторської заборгованості за послуги на 8 тис. грн. 

Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства на кінець звітного періоду складають 62 тис. грн. 

Залишки грошових коштів відповідають випискам банків та даним бухгалтерського обліку. В 

порівнянні з 31.12.2016р. відбулось збільшення грошових коштів на звітну дату на 13 тис. грн. 

 

Всі оборотні активи відображені в балансі за достовірно визначеною оцінкою. Відносно всіх 

активів очікуються  майбутні економічні вигоди. 

 

2.12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017р. складаються з поточних зобов’язань і 

забезпечень в сумі  68 тис. грн., які  включають: 

- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 41 тис. грн.; 

- кредиторську заборгованість за розрахунками  з бюджетом – 2 тис. грн.; 

- кредиторську заборгованість за розрахунками  з оплати праці – 4 тис. грн.; 

- кредиторську заборгованість за розрахунками  зі страхування – 1 тис. грн.; 

Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2017р. представлені резервом відпусток та 

складають 20 тис. грн.  

 

Аудитор підтверджує, що розмір зобов’язань відображено в балансі Товариства за достовірно 

визначеною оцінкою. 

 

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 аудиторських 

фірм та аудиторів № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98, строком дії 

26.01.2001р. – 26.11.2020р.  

Код ЄДРПОУ 24263164. 
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ДОДАТОК 1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Цілями аудитора є: 

(i) отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки; та 

(ii) складання звіту аудитора, що містить думку аудитора. 

Хоча обґрунтована впевненість означає високий рівень впевненості, це не є гарантією, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо 

таке існує. 

Викривлення можуть бути наслідком шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, 

якщо, взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, прийняті 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 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, 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. 
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