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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку

Учасникам та вищому управлiнському персоналу
ТОВ (КУАкЩЕЛЬТА ПЛЮС)

I. ЗВIТ З АУШТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит рiчноi фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДА-
ЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кЩЕЛЬТА ПЛЮСD, надалi за текстом
- Товариство), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, звiту про
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiта,,ri ,звiту про рух грошових коштiв (за пря-
мим методом)за piK що закiнчився зазначеною датою та примiток до фiнансовоi звiтностi
,включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу д}мку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi кОснова
для думки iз застереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть , що додаеться вiдображае дос-
ToBipHo , в ycix суттсвих асrrектах, фiнансовий стан Товариства на З1 грудня 2019 року ,його
фiнансовi результати i грошовi потоки за piK ,що закiнчився зЕвначеною датою ,вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi(МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни
<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд |6.07,1999p.JФ996-XIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.
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Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства за 2019 piK ау-

диторами встановлено наступне:

-Вiдповiдно до одержаного прибутку за20|9 piK та згiдно лекларацii на прибуток за 20i9 piK
нарахована сума податку на прибуток становить 8 тис.грн. Вiдповiдно до облiкових даних та
iнформацii яка наведена з Звiтi про фiнаноовi результати сума податку на прибуток за 2019 piK
Товариство вiдобразило в cyMi б тис.грн. В зв'язку з цим, потрiбно було суму податку на при-
буток вiдобразити в балансi в рядку |620 Ta1621,, як зобов'язання з податку на прибуток. На
думку аудиторiв зазначене призвело до заниження зобов'язань Товариствана2 тис.грн

-Станом на 3l грудня 2019 року с в наявностi судовi справи Ns751l2464l20-K (номер рiшення
87608265 , дата ухвалення рiшення 27,0I.2020 р.) та Nb 910/12777119 ( номер рiшення
860З1972, дата у<валення рiшення 0З.12.2019р.).,Щанi справи стосуються фондiв якими управ-
ляе КУА. Справи знаходяться на стадii впровадження, кiнцевого рiшення ще немае. Резерви
пiд судовi позови та резерви пiд операцiйнi ризики не створювались.

Отже, ми вирiшили модифiкувати нашу думку у зв'язку з цим питанням.
Проте ,зазначене lrитання не мас всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть що

додаеться.
Ми провели аудит вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016 - 2017 poKiB, якi рiшен-
ням АПУ вiд 08.05,2018р. Jt 361 затвердженi для обов'язкового застосування при виконаннi
завдань з l липня 2018 року в якостi нацiона:lьних стандартiв аудиту.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть ауди-
тора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДА-
ЛЬНIСТЮ кКОМПДНIЯ З УПРДВЛIНIШ АКТИВАМИ к ЩЕЛЬТА ПЛЮС> згiдно з Кодек-
сом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
рмсЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми та прийнятними для
використання ix як основи для нашоi д)мки iз застереженням,

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. На дату

звiту аудитора нам не було rrредставлено нiякоi iншоi iнформачii, KpiM фiнансового звiту, у
зв'язку з чим ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо iншоi iнформацii.

Завданням аудитора було здiйснити аудиторську перевiрку фiнансовоi звiтностi Пiдп-

риемства виключно за 2019 piK,

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значУ-

щими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. I_{i питання розглядалися
в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоI звiтrrостi в цiлому та при формуваннi думки щодо неi;

при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключових
питань, про якi нам необхiдно повiдомити у звiтi, вiдсутнi.
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими по-
вноваженнями, за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку ке-

рiвництво визначас потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що
не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi пiдприемства продов}кувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випад-
KiB, якщо управлiнський персона_п або планус лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реальних аJIьтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвиtцими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi.
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, Iцо фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу д}мку.
Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, прове-
дений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення) якщо воно icHye.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на eKoHoMi-
чнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоi звiтностi.
Виконlточи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та до-
тримусмось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що с достатнiми та прийнятними для викорис-
тання iх як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок ша-
храйства с вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вклю-
чати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю ;

. отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефе-

ктивностi системи внутрiшнього контролю;
. оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персонаJIом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущен-
ня про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгалтерського облiку та, на ocHoBi отрима-
них аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттева невизначенiсть щодо подiй або

умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть товариства продовжити безперервну лi-
яльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми по-
виннi привернути увагу в свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнан-
совiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е ненаJIежними, модифiкувати свою думку.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аули-
тора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть
на безперервнiй ocHoBi.
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' оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
iнформацii, а такох< те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, tцо покладенi в основу
iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвишдими повноваженнями, iнформацiю про за-
планованиЙ обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи буд"-
якi cyTTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконаJ,Iи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо Тм про Bci стосунки Й

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалеж-
HicTb, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищи-
ми повноваженнями, ми визначили Ti, Iцо мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоi
звiтностi IIоточного перiоду, тобто Ti, якi € ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi пи-
тання в свосму звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом забо-

ронено публiчне розкриття такого питання.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних aKTiB

Аулиторську перевiрку фiнансовоi звiтностi за 2019 р. ТОВ (КУА (ДЕЛЬТА ПЛЮО)
здiйснено ПП кАФ (АУДИТ-ОПТIМ) проводилась у вiдповiдностi до Мiжнародних стандар-
TiB контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та оупутнiх послуг видання
2016 - 2017 poKiB, якi рiшенням АПУ вiд 08.05.2018p.Ns 361 затвердженi для обов'язкового
застосування при виконаннi завдань з 1 липня 2018 року в якостi нацiональних стандартiв ау-

диту, зокрема до МСА 705 кМодифiкачiя думки у звiтi незаJIежного аудитора>, МСА 706 <По-
яснюваJIьнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незаJIежного аудитора>, МСА 710
кПорiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть>, МСА 720
<Вiдповiда,тьнiсть аудитора щодо iншоТ iнформацii в документах, що мiотять перевiрену ауди-
тором фiнансову звiтнiсть>, МСА 250 кРозгляд законодавчих та нормативних aKTiB при аулитi

фiнансовоi звiтностi)), тощо, IJi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог,
а також планування i виконання аудиторськоi перевiрки для отримання достатньоi впевненос-
Ti, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттевих викривлень.

OcHoBHi oMocTi оТ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з

управлiння активами кДЕЛЪТА ПЛЮС)Повне найменування

ТОВ (КУА кДЕЛЪТА ПЛЮС)Скорочена назва
Код за €ДРПОУ 38214406

Дата державноi ресстрацiТ 07 ,05.20|2р. Nsl 07З I02 0000 022465
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

66.30 Управлiння фондами
OcHoBHi види дiяльностi
КВЕЩ:
Серiя, номер, дата видачi та
TepMiH чинностi лiцензii АЕ Jф286891 вiд 03,06.2014р. строком дii: необмежений

Перелiк iнституцiйних iHBecTo-
piB, активи яких перебувають
в управлiннi КУА

"ПУБЛННЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИ-
тий нЕдивЕрсиФIковАний ввнчурний кор-

COBAHI IНВЕСТИЦIi))
ПОРАТИВНИЙ ФОНД (ЗБАЛАН-
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.ПУБЛtЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИ-
тий нЕдивЕрсиФIковАний ввнчурний кор-
ПОРАТИВ НИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КЩЕЛЬТА
IHBECT ПРОЕКТ)

"АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТО КЗАКРИТИЙ НВДИВВГ-
СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КПРОВАНС >

" К З АКР ИТ ИЙ НЕДИВ ЕР СИФ IКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
пАйовий tнввстицIйний Фонд (дЕльтА рост>>

.ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИ-
тий нЕдивЕрсиФIковАний ввнчурний кор-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КФОЛIО >

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕ-
РСИФКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КГЕФЕСТ>

зАкритиЙ
пАйовий

ФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
ФОНД KIHKOM>
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Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ком-
панiя з управлiння активами <!ЕЛЬТА ПЛЮС>>, що додасться, яка включае:

о Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на З 1.12.2019р.;
. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019р,;
о Звiт про рух грошовий коштiв за 2019р.;
. Звiт про власний капiтал за 2019р.;
о Примiтки до рiчноi звiтностi за 2019р.

Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення перевiрки на вiдповiднiсть да-
них синтетичного та аналiтичного облiку даним фiнансовоi звiтностi, тестування доказiв на
обгрунтування сум та iнформацii, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiд-
HocTi застосованих принципiв бухгалтерського облiку в YKpaTHi.

Концептуальною основою пiдготовки фiнансовоi звiтностi Товариства в 2019 р, е Мiж-
народнi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (РМФСЗ), що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни, з урахуванням дiючих роз'яснень Щержавноi служби статистики УкраIни , Нацiона-
льноi KoMicii з цiнних гrаперiв та фондового ринку.

Щодо вИповiдностi (невiдповiдностi) прийнятоТ керiвництвом Товариства облiко-
воI полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть

Концептуа_ltьною основою пiдготовки фiнансовоi звiтностi Товариства в 2019 р. с Мiж-
народнi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТ звiтностi (РМФСЗ), rцо офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни, з урахуванням дiючих роз'яснень Щержавноi служби статистики УкраIни . Облiкова
полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади ведеЕня бухгалтер-
ського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та забез-
печенням методiв оцiнки та ресстрацii господарських операцiй, якi передбаченi Законом Укра-
iни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi) Ns 996-XIV вiд 1,6.07,1999р. зi
змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, (нада,лi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури об-
лiку, якi Товариство використовус при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складання звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ, Облiкова полiтика встанов.пюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв
облiку, визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв
ПрипущенЕя tlpo безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до МСА
570 кБезперервнiсть) як таке, що Товариство продовж}tsатиме свою дiяльнiсть у близькому
майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii, Фiнансова звiт-
HicTb Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Управлiн-
ський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та
подальшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi
Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Використов}.ючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми
не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства. Але не вносячи
додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в Украiнi icHyc невпев-
HeHicTb щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi економiчноi полiтики, нормати-
вно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не маемо змоги передбачити можливi
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маЙбутнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та еконо-
мiчнi перспективи Товариства.

Вiдповiднiсть розмiру статутного та власного капiталу вимогам законодавства УкраiЪи

В ходi проведення перевiрки було встановлено що розмiр власного капiталу Товариства вiд-
повiдас вимогам законодавства Украiни. Сума статутного капiталу на 3i.|2,2019 року стано-
вить 10 000 тис. грн. що е бiльшим вiд встановленого чинним законодавством MiHiMyMy влас-
ного капiталу. BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31.|2.2019р. становить10198 тис.
грн.

Розмiр власного кашiталу Товариства станом на 31.12.2019р. вiдповiдас вимогам
чинного законодавства щодо пiдтримання розмiру власного капiталу в cyMi, не менш нiж
7 000 000,00 грн.

Iнформацiя про активи, зобов'язання та чистий прибуток(збиток)

Станом на 31,12.2019р. активи Товариства складаються з оборотних активiв та необо-

ротних активiв та становлять 10416 тис. грн.

При проведеннi перевiрки облiку необоротних активiв Товариства, станом на
З1.12.20|9р., н? пiдставi наданоi Товариством iнформацii, аудиторами було встановлено, що
на балансi Товариства облiковуються ocHoBHi засоби за справедливою вартiстю в clMi 69
тис.грн.

Станом на 31 .12,20|9р, довгостроковi фiнансовi iнвестицii та поточнi фiнансовi iHBec-
тицii вiдсутнi.

Оборотнi активи Товариства станом на 31.|2,201,9р. складають |0З41 тис. грн. та
характеризусться наступними показниками:

тис. грн,

Jф

з/п
Показник 2019 piK 2018 piK

1 .Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з2I 2|6

2 Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами 5 0

J
,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюдже-

том

2 2

4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 92з2 10000

5 Грошовi кошти 787 10

l0347 |0228

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, а саме з €диного соцlального
внеску, вiдображена Пiдприемством у звiтi Баланс станом Ha31.12.2019 р. в розмiрi 2 тис. грн.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, а саме заборгова-
HicTb по нарахованiй винагородi за управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування,
вiдображена Пiдприемством у звiтi Баланс станом на 31 . 12.2019 р. в розмiрi 32l тис. грн.

в т.ч.з пов'язаними сторонами- 0 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, вiдображена Пiдприемством у звiтi Ба_панс

станом наЗ1,12,2019 р, в розмiрi 92З2 тис. грн., представлена: Як заборгованiсть по реалiзацii
цiнних паперiв.

- в т.ч.з пов'язаними сторонами- 0 тис.грн.
TepMiH погашення заборгованостi протягом З-6 Mic 2020 року.
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.Щебiторська заборгованiсть TepMiH погашення яких минув вiдсутня, Щата виникнен-
ня дебiторськоi заборгованостi в сумi 9232 тис.грн.18.11.2019 та 20.12.20|9р та пiд-
твердженi актами звiрок з контрагентами.

!овгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
,.Щебiторська заборгованiсть Товариства не мае забезпечення. Прострочена дебiторська забор-
гованiсть вiдсутня.

,Щебiторська заборгованiсть вiдображена вiдповiдно до МСФЗ 9 за амортизованою
вартiстю.

Станом на 31.12.2019р. зобов'язання Товариства складаються з поточних зобов'язань та
забезпечень та становлять 218 тис. грн,, та характеризуються наступними покi}зниками:

тис.

!о складу рядку 1615 балансу <Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи
,послуги) включено наступну заборгованiсть :

. заборгованiсть за розрах}тIками з надання послуг в cyMi 218 тис,грн, в т.ч,з IIов'язаними
сторонами - 0 тис.грн,
Товариство очiкус погасити заборгованiсть у TepMiH що не перевищус 90 днiв.

Станом на З1 грулня20|9 року е в наявностi суловi справи Ns75712464120-к (номер рiшен-
ня 87608265 , дата ухвчlлення рiшення 27.0|.2020 р. ) та Na 910/1277711,9 ( номер рiшення
860З7972, дата }хвалення рiшення 03.|2.2019р.). Щанi справи стосуються фондiв якими управ-
ляе КУА. Справи знаходяться на стадii впровадження, кiнцевого рiшення ще немае.

Резерви пiд судовi позови та резерви пiд операчiйнi ризики не створюваJIись.

Товариство оцiнюс ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв протягом наступного ро-
ку оцiнюсться як невисока.

За даними аудиторськоi перевiрки, простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та
зборiв, не сплаченi штрафнi санкцii за порушення законодавства про фiнансовi послуги за
20l9p. вiдсутнi.

Щоходи i витрати Товариства класифiкованi вiдповiдно до нормативних вимог lцодо ви-
значення результатiв операцiйноi, фiнансовоТ й iнвестицiйноi дiяльностi та вiдображенi досто-
BipHo.

HicTb Това за 2019 lK ха основними показниками

N9

з/п
2018 piK2019 piK

1
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, робо-
ти, послуги

218 10

2 поточнi зобов'язання за розрах)лнками з бюджетом
1
J Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi
4 Iншi поточнi зобов'язання

Разом 218 70

Данi за 2019р., muс. zpш. Данi за 2018р., muс. zpш.Н а йм е ну в ання п о каз н uка

з206 207зЧистий дохiд вiд реалiзацii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)
Iншi фiнансовi доходи
Iншi операцiйнi доходи
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Iншi доходи 98з0
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii

(товарiв,робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати -779 -474
Iншi операцiйнi витрати -2227 -|424

Iншi витрати -1000l -142
Фiнансовi витрати 1

Фiнансовий результат до оподат-
кування (рядок 2290 звiту про фi-

HaHcoBi результати)
28 33

Аудитор пiдтверджу€, пIо за виключенням обмежень наведених у роздiлi <<Основа

для думки iз застереженням)>, активи вiдображенi на балансi Товариства за достовiрно
визначеною оцiнкою та в майбутньому очiкуються економiчнi вигоди, пов'язанi з ix
використанням. На гriдставi виIценаведеного аудитор робить висновок про вiдповiднiсть
розкриття Товариством iнформацiТ за видами активiв вимогам МСФЗ,

Форiч,tування mа сплаmа сmаmуmноzо капimалу
Розмiр власного капiталу Товариства вiдповiдае вимогам законодавства УкраТни . Сума

статутного капiталу на З 1 ,12.2019 року становить 10 000 тис. грн. що е бiльшим вiд встанов-
леного чинним законодавством MiHiMyMy власного капiталу,

Розмiр власного капiталу Товариства станом наЗ1'.1,2.2019р. вiдповiдас вимогам чинно-
го законодавства щодо пiдтримання розмiру власного капiталу в cyMi, не менш нiж
7 000 000,00 грн. Станом на 01.01.2019р. Статутний капiтал Товариства вiдповiдно до Статуту
складае 10 000 000,00грн. ('Щесять мiльйонiв грн. 00коп.), що вiдповiдас ст.б3 ЗУ кПро iнсти-
тути спiльного iнвестування ).

Засновником Товариства було ТОВ (IНВЕСТИЦIЙНА АГЕНЦIЯ ОМЕГА> код СДР-
ПОУ 3764О2О7. Учасником Товариства на 3|.t2,20ir9р. е ТОВ НlКОС-ЛАЙН>, код еДРПОУ
3 88868 1 7.

Станом на 31,|2.2019р. Статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю за рахунок
BHecKiB засновникiв створений статутний капiтал в розмiрi 10 000 тис. грн.

Статутний капiтал повнiстю сформований у попереднi звiтнi перiоди шляхом внесення
грошових коштiв на поточний рахунок Пiдприемства.

У звiтному перiодi розмiр статутного капiталу Пiдприсмства не змiнювався.
Статутний капiтал станом на 31.1,2.201,9 р. становить 10 000 тис, грн.

lоmрuмання Buшoz норл4аmuвно -прав oBux aKmiB

В ходi проведення аудиту встановлено дотримання вимог нормативно-правових aKTiB

НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття iнформачiТ компанiям з управлiння
активами.

Наявнiсmь mq BidпoBidHicmb сuсmе м u BHympitaH ьо zо ауdumу (конmролtо)

Вiдповiдно до вимог законiв Украiни кПро державне регулювання ринку цiнних папе-
piB в YKpaiHi>, Положення про особливостi органiзацii та проведення внутрiшнього аудиту
(контролю) в професiйних учасниках фондового ринку, затвердженого рiшенням Нацiональноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Jф996 вiдll9.07.2012 року, Загальними зборами

учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВ-
ЛIННЯ АКТИВАМИ к!ЕЛЪТА ПЛЮС)> розроблено та затверджено Протоколом NЪ 11 вiд
10.04.2014р. Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) яке визначае та регла-
ментус порядок створення i органiзацiю роботи Служби внутрiшнього аудиту (контро-

ПП (АФ (АУДИТ-ОПТIМ) l0
YKpaiHa, м. Киiв, пр-т Науки, буд.50 a [044) 425-74-99, (050) 425-74-99
;fi Audit-optim.com.ua

t



лю),визначае статус, функцiона;rьнi обов'язки та повноваження Служби внутрiшнього аудиту
(контролю), Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiсю створена та функцiонуе,
представлена окремою посадовою особою - внутрiшнiй аудитор (контролер). Аулитор пiдтве-
рджуе наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдною для
складання фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахраЙства або
помилки.

Сmан корпораmuвноzо управлiння вidповidно do законоdавсmва YKpaiHu

Протягом звiтного року у Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного
управлiння:о Загальнi Збори Учасникiв - вищий орган Товариства. Складаеться з Учасникiв То-

вариства або призначених ними представникiв;
о Щиректор - виконавчий орган Товариств&, що здiйснюе керiвництво його поточною

дiяльнiстю.
Загальнi збори уrасникiв Товариства з метою затвердження результатiв фiнансово-

господарськоi дiяльностi, рiчноi фiнансовоi звiтностi та затвердження договорiв з аудитором
не проводилися. Слiд зазначити що данi питання вiднесенi до компетенцii загальних зборiв

учасникiв,
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння ТОВ

(КУА к'ЩЕЛЬТА ПЛЮС) можна зробити висновок, що прийнята та функцiонlточа система
корпоративного управлiння Товариства вiдповiдае вимогам Статуту i в повному обсязi вiдпо-
вiдас вимогам ЗУ <Про господарськi товариства).

Iнфорлlацiя про пов'язанuх осiб

Аулитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi було встановлено
пов'язаних осiб Товариства таких як:

Пов'язаними особами Пiдприемства е:

- фiзична особа * Горелов 0,IO.( директор з 13,02.2018р.)- здiйснюс керiвництво
згiдно Статуту

- юридична особа ТОВ (НIКОС-ЛАЙН) код СДРПОУ 38886817( учасник- 100%).

Вплив на прийнятгя рiшення,

Операцi| з пов'язанuмu сmоронамu
При перевiрчi операцiй, що можуть операцiями з пов'язаними сторонами, аудитори при-

дiляли увагу cyTi цих господарських операцiй, а не лише iх юридичнiй формi.
Протягом 2019 року пiдприемство здiйснюва,lо операчii з пов'язаними сторонами по виплатi
заробiтноi плати. Начислена заробiтна плата за2019 piK Горслову О,Ю. -81 200,00 грн., ССВ -
17864,00 грн.
Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось,

Iнформацiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmu балансу, якi не знайulllu вidображення у фiнансо-
вiй звimносmi, проmе х4ожуmь маmu суmmевuй вплuв на фiнансовuй сmан заявнtIка

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 <Подii пiсля звiтного перiоду> щодо подiй
пiсля дати ба,rансу з 31 грудня 2019 року до дати затвердження керiвництвом фiнансовоТ звi-
THocTi ,не вiдбувалося подiй якi б суттево вплинули на фiнансовий стан Товариства та пiдля-
гали б додатковому розкриттю в складi його фiнансовоi звiтностi, вiдсутнi,
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Аналiз резульmаmiв пруdенцiйнuх показнuкiв

Протягом 2019 року на пiдставi Положення Iцодо нормативiв професiйноi дiяльностi на фон-
довому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнвестицiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управ-
лiння активами) затвердженого Рiшенням НКIJПФР вiд 01.10,20l5p. JФ1597 (ТОВ (КУА
(ДЕЛЪТА ПЛЮС)) розраховувало yci необхiднi показники i подавало ix в установленому по-
рядку до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку.

Пiдприемство забезпечус дотримання показникiв пруленчiйних нормативiв, що обмежу-
ють ризики професiЙноi дiяльностi на фондовому ринку, з фiксацiсю та зберiганням результа-
TiB такого розрахунку на паперових та електронних носiях.

Ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифi-
ковано - нема€ розбiжностей в облiкових записах, не виникло суперечних або вiдсутнiх дока-
зiв, вiдсутнi проблемнi або незвичайнi стосунки мiж аудитором та управлiнським персонuulом,
облiкова полiтика вiдповiдае виду дiяльностi Пiдприемства.

Iнформацiя щодо чисельних значень, tцо с складовими розрахункiв пруленчiйних нор-
мативiв дiяльностi Компанii, готувалась на пiдставi даних бlхгалтерського облiку вiдповiдно
до законодавства.

Внуmрiu,tня сuсmел,tа запобizання mа л,tiнiл,tiзацii'вплuву рuзuкiв Ко*tпанii'

Компанiею розроблено власну систему вiдповiдних заходiв , що вiдповiдае обсягу та
характеру дiяльностi Компанii iз врахуванням властивих iй видiв ризикiв та призначено вiдпо-
вiдального працiвник& , до повноважень якого входить реа,тiзацiя функцiй СУР. Також розро-
блено та затверджено вищим органом управлiння внутрiшнiй документ , яки регпаментуе фу-
нкцiонування СУР та визначае ризики Компанii та систему заходiв iз запобiгання та мiнiмiза-
цii впливу ризикiв на дiяльнiсть Компанii i встановлюе права й обов'язки та розподiляе вiдпо-
вiдальнiсть мiж структурними пiдроздiлами, посадовими особами та працiвниками Компанii у
процесi управлiння ризиками.

Аулитором не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi
можуть поставити пiд cyMHiB здатнiсть суб'скта господарювання продовжувати свою дiяль-
HicTb на безперервнiй ocHoBi (МСА 570 кБезперервнiсть>), Наявностi сутт€вих невiдповiдно-
стей Mixt фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiею, що подаеться
до регулюючого органу разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 кВiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншоi iнформацii в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>),
не виявлено. Ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240 <Вiдповiдальнiсть аудиторп, що стосуеться шахрайствa, при аудитi фiнансовоi звiтностi>)
аудитором не виявлено. Подii пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтно-
cTi Товариства, проте можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан, вiдсутнi.

OcHoBHi данi про аудиторську фiрму

ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО кАУЩИТОРСЪКА ФIРМА (АУДИТ-ОПТIМ)
Кол С!РПОУ:2|61,З474
Мiсцезнаходження юридичноi особи: м, Киiв, пр-т Науки, 50, тел: (044) 425-74-99.
Фактичне мiсце розташування: м. Киiв, вул. Хорива,23, оф.l,
!ата та номер запису в СЩР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв про прове-

дення державноТ реестрацiТ:20.07 .|998р. JФ1 068 120 0000 007944

Щiяльнiсть ПП (АФ (АУДИТ-ОПТIМ) здiйснюеться на пiдставi внесення до Реестру
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi пiд NЪ 0295, який опублiковано на сайтi Аули-
торськоi палати Украiни www.apu.com.ua, у TaKi роздiли:
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. <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi>;
' кСуб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансо-
воi звiтностi>;

' <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансо-
Boi звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний iHTepec>;
Наказ <Про проходження перевiрки з контролю якостi> Nb 10-кя вiд 28.01 .2020 року, виданий
.Щержавною установою кОрган суспiльного нагляду за аудиторською дiяльнiстю>.
Ел.адреса audit_optim@ukr.net Адреса сайту в IHTepHeTi www.audit-optim.com.ua

OcHoBHi BidoMocmi про умовu dozoBopy на провеdення ауdumу
.Щата та номер договору на проведення аудиту - Щоговору Nч 19 вiд 12 лютого 2020 року. Щата
початку 12 лютого 2020 року.
,Щата закiнчення проведення аудиту - 25 лютого 2020 р.

Партнер завдання з аудиту
Аулитор
Сертифiкат аудитора
ЛЬ 00б018 вiд 26.12.2005р Приймаченко Iрина Валерiiвна

Вiд iMeHi аудиторськоi фiрми
Щиректор
Сертифiкат аудитора
cepiT А ЛЪ 001147 вИ 28.04.1994р Трушкевич Тетяна Миколаiвна

м. КиТв
25 лютого 2020 року
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