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ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
станом на 31 грудня 2016р.
Управлінському персоналу та учасникам
ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»,
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Основні відомості про компанію з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ» (надалі за текстом – ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ») зареєстровано
розпорядженням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області
08.10.2007 р. за № 1 480 102 0000 037962.
Нова редакція Статуту ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» затверджена
Загальними зборами учасників (Протокол №1/09/2016 від 08.09.2016р.) та зареєстрована в
реєстрі 09.09.2016 р. за №5334.
Код ЄДРПОУ – 35476945.
Місцезнаходження: м. Харків, Клочківська, 370
Види діяльності за КВЕД: 66.11 – управління фінансовими ринками, 66.30 управління фондами
У звітному періоді діяли наступні ліцензії:
- ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами) серія АЕ №263028 видана 26.04.2013р. з необмеженим терміном дії.

Свідоцтво ДКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 21.05.2008 р. № 1361.
В Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування зареєстрований
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД
«ВЕНЧУРНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ». Термін дії Фонду з 01.09.2008 р.
до 01.09.2017 р. Код за ЄДРІСІ 2331177.
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ», яка
включає:
● Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
● Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
● Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
● Звіт про власний капітал за 2016 рік;
● Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.
Аудит фінансової звітності станом на 31.12.2016р. проведено за період з
01.01.2016р. по 31.12.2016р.
В ході аудиторської перевірки ми керувалися Законом України «Про аудиторську
діяльність» від 22.04.93р. № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006р. № 140-V),
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від
16.07.99р. №996-ХІV зі змінами та доповненнями, законодавством України в сфері
господарчої діяльності, Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі
змінами станом на 1 січня 2015 року та офіційно оприлюдненими на сайті Мінфіну
України та прийнятими в Україні Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 р.).
Аудиторський висновок пiдготовлено згідно з Міжнародним стандартом аудиту
№ 705 “Модифікації думки у звіті незалежного аудитора” та Вимогами до аудиторського
висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та
компанії з управління активами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 11.06.2013р.
№ 991.
Концептуальною основою фінансової звітності ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
є Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності. Фінансова звітність складена у
відповідності до МСФЗ, що є чинними та офіційно опубліковані на сайті Міністерства
фінансів України станом на 01.01.2015 р. з достроковим застосуванням МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства
фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Рядки не містять
посилання на відповідні Примітки.
Облікова політика ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» прийнята Наказом
директора товариства №2 від 05.01.2016р. Облікова політика розкриває основи, стандарти,
правила та процедури обліку, які воно використовує при складанні фінансової звітності
відповідно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку.
Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність,
суттєвість, надійність, своєчасність, правдиве відображення, превалювання сутності над
формою, нейтральність, повнота, порівнянність.
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Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та
об’єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності
та змін у фінансовому стані товариства. Фінансова звітність підготовлена з використанням
припущення про продовження діяльності товариства в осяжному майбутньому.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного
використання яких більше одного року та вартість більше ніж 6000 грн.
Амортизація основних засобів здійснюється з використанням прямолінійного
методу.
Довгострокові інвестиції в інструменти капіталу при первісному визнанні
оцінюються за справедливою вартістю. Подальша оцінка довгострокових інвестицій
проводиться за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку.
Резерв на виплату відпусток створюється у розмірі 6,76% від фонду оплати праці з
урахуванням єдиного соціального внеску.
У звітному періоді зміни та доповнення до облікової політики не вносились.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» несе вiдповiдальнiсть
за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до застосовної
концептуальної основи складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами
фінансової звітності. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий
внутрішній контроль, який він визначає потрібним 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 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 в тому, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриття 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 розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання підприємством фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Під час аудиту було
застосовано метод вибіркової перевірки та вибіркових тестів. Аудит включав також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та прийнятій обліковій політики
подальша оцінка довгострокових інвестицій проводиться за справедливою вартістю. На
звітну дату товариством не була проведена оцінка довгострокових інвестицій за
справедливою вартістю, що є відхиленням від прийнятої концептуальної основи.
На звітну дату товариством не було проведено тестування активів на ймовірність
наявності ознак знецінення згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів», що є відхиленням від
прийнятої концептуальної основи.
Згідно з МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» товариство не
розкрило в Примітках до фінансової звітності кількісну оцінку можливого впливу
ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів на вартість чистих активів
товариства, а саме кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, та яким
чином воно управляє цими ризиками.
Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» товариство не розкрило в
Примітках до фінансової звітності інформацію щодо політики та процедур управління
капіталом.
В Примітках до фінансової звітності не розкрито судження управлінського
персоналу товариства щодо застосування норм МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах
гіперінфляції».
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана фінансова
звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2016р. та його фінансові
результати і рух грошових коштів за 2016р. відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Розкриття інформації про власний та статутний капітали
За даними балансу за станом на 31.12.2015р. розмір статутного капіталу ТОВ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» складав 10 046 000,00 грн.
В звітному періоді відбулося збільшення розміру статутного капіталу ТОВ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» на суму 15 000 000,00 грн. Внески до Статутного капіталу
були зроблені грошовими коштами на поточний рахунок у банку Ісаковою Тетяною
Володимирівною, яка є єдиним учасником товариства.
Згідно із Новою редакцією Статуту статутний капітал ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ» складає 25 046 000,00 (двадцять п’ять мільйонів сорок шість тисяч) гривень та
сплачений грошовими коштами, що підтверджено платіжними дорученнями:
- № 7 від 02.10.2007 р. у сумі 22 000,00 грн.;
- № 10 від 03.10.2007 р. у сумі 1 000,00 грн.;
- № 35 від 18.10.2007 р. у сумі 23 000,00 грн.;
- № 15 від 18.02.2008 р. у сумі 5 000 000,00 грн.;
- № 16 від 18.02.2008 р. у сумі 5 000 000,00 грн.;
- №1 від 12.09.2016 р. у сумі 3 750 000,0 грн.;
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- №2 від 12.09.2016 р. у сумі 3 750 000,0 грн.;
- №3 від 12.09.2016 р. у сумі 3 750 000,0 грн.;
- №4 від 12.09.2016 р. у сумі 3 750 000,0 грн.
Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
сформований та сплачений повністю грошовими коштами у встановлені законодавством
терміни та становить 25 046 000,00 грн. Розмір статутного капіталу перевищує мінімально
встановлений ст.63 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
За даними балансу за станом на 31.12.2016р. розмір статутного капіталу ТОВ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» складає 25 046 тис.грн., що відповідає розміру
зареєстрованого статутного капіталу.
Станом на звітну дату власний капітал ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» складає
24900 тис. грн.
За даними фінансової звітності станом на 31.12.2016р. загальна сума власного
капіталу ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» відповідає вимогам Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), затверджених рішенням НКЦПФР №1281 від 23.07.2013р.
.
Розкриття інформації про відповідність резервного фонду установчим
документам
Відповідно до п.7.9. діючої Нової редакції Статуту ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ» у товаристві повинен створюватися резервний фонд у розмірі 25%
статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду повинен
становити 5% суми чистого прибутку.
Станом на звітну дату ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» створено резервний
капітал у розмірі 2,0 тис.грн. В звітному році товариство не здійснювало відрахування до
резервного фонду за результатами отриманого збитку за 2015 рік.
Формування резервного фонду товариство здійснює відповідно до установчих
документів, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Розкриття інформації за видами активів
Станом на 31.12.2016р. на балансі ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
враховуються необоротні активи у вигляді: основних засобів первісною вартістю
7 тис.грн., нематеріальних активів первісною вартістю 3 тис.грн., інших фінансових
інвестицій вартістю 24871 тис.грн.
У складі основних засобів числиться офісна техніка, ступінь зносу основних
засобів складає 100% від первісної вартості. У складі нематеріальних активів
обліковується ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльність з управління інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) з
невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокова). Вказаний нематеріальний
актив не підлягає амортизації.
Придбання основних засобів та нематеріальних активів протягом 2016 року не
здійснювалось, переоцінка основних засобів та нематеріальних активів не проводилась. За
звітний період знос основних засобів нараховувався згідно з обліковою політикою,
прийнятою на підприємстві.
Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється в
розрізі кожного інвентарного об'єкта.
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На звітну дату товариством не було проведено тестування активів на ймовірність
наявності ознак знецінення згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів», що є відхиленням від
прийнятої концептуальної основи.
На звітну дату на балансі
ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» у складі
необоротних активів враховані фінансові активи у вигляді довгострокових фінансових
інвестицій на загальну суму 24871 тис.грн., у т.ч.:
-

корпоративні права ТОВ «НДІ КОНДИЦІОНЕР у розмірі 8868 тис.грн.,

-

корпоративні права ТОВ «ТОР БОЛЕРО» – 16003 тис.грн.

В звітному періоді були придбані корпоративні права ТОВ «ТОР БОЛЕРО» на
загальну суму 16003 тис.грн., а саме: були перераховані грошові кошти у розмірі
15 000 тис.грн. відповідно договору купівлі-продажу від 12.09.2016 р. та внесено
інвестиційний сертифікат ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ» на суму 1003 тис.грн. відповідно акту приймання-передачі цінних паперів від
03.11.2016 р.
Фінансові інвестиції відображені в балансі за ціною придбання, оцінка за
справедливою вартістю товариство не проводило, що не відповідає прийнятій
концептуальній основі.
У складі поточних фінансових активів станом на 31.12.2016 р. враховані:
- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків за нараховану винагороду у
розмірі 56 тис.грн.
- грошові кошти на банківських рахунках у розмірі 3 тис.грн., що підтверджується
банківськими виписками.
Дебіторської заборгованості, сумнівної до повернення, станом на звітну дату ТОВ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» не має. Резерв сумнівних боргів не формувався.
Загальна сума активів ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
станом на
31.12.2015р. складала 9890 тис.грн.., станом на 31.12.2016р. складає 24933 тис.грн.
Формування інформації про активи та її надання у фінансовій звітності
проводилося ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» відповідно до МСФЗ та прийнятої
облікової політики за винятком вищесказаного.
Розкриття інформації про зобов’язання
Станом на 31.12.2016р. на балансі ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
враховуються поточні зобов’язання на загальну суму 33 тис.грн. Поточні зобов’язання
станом на 31.12.2015р. складали 1 тис.грн.
Довгострокових зобов’язань ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» не має.
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2016 рік включають в себе кредиторську
заборгованість за товари, роботи, послуги у розмірі 9 тис.грн., кредиторську
заборгованість з податку на прибуток у розмірі 2 тис.грн. та поточні забезпечення у
розмірі 22 тис.грн. Поточні забезпечення складаються з нарахованої в звітному році суми
резерву на виплату відпусток. Простроченої кредиторської заборгованості за станом на
звітну дату ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» не має.
Класифікація та оцінка зобов'язань, інформація про які відображена в фінансовій
звітності ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2016р., відповідає МСФЗ та
прийнятій обліковій політики.
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Розкриття інформації щодо прибутку
Станом на 31.12.2016р. сума непокритого збитку ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ» складає 148 тис.грн., чистий прибуток звітного року складає 11 тис. грн.
Структура доходів та витрат ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» за 2016 рік була
наступною:
Назва доходів та витрат

Сума, тис. грн.

Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг (нарахована винагорода)

321

Інші операційні доходи

-

Разом доходи

321

Адміністративні витрати

308

Інші витрати

-

Разом витрати

308

Податок на прибуток

2

Чистий прибуток
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Інформація про наявність системи внутрішнього аудиту
Протоколом Загальних зборів ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» №26 від
29.12.2013р. затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту, яке розроблено
згідно вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту
(контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку, затвердженого НКЦПФР від 19.07.2012 р. № 996. Внутрішній аудит на товаристві
здійснюється окремою посадовою особою.
Інформація про стан корпоративного управління
Управління товариством згідно Статуту здійснюють:
● Загальні збори учасників товариства – вищий орган управління;
● Директор товариства – одноособовий виконавчий орган.
Загальні збори учасників товариства проводяться згідно статті 9 Статуту
товариства.
Аудитор не ідентифікував чинники, які свідчать про те, що існуючий стан системи
корпоративного управління суперечить вимогам Статуту.
Інформація про операції з пов’язаними сторонами
За звітний період в товаристві відбувались операції з пов’язаною особою.
Iнформацiю про операцiї з пов'язаною особою розкрито товариством в Примiтках до
фiнансової звiтностi. Ознак існування відносин і операцій з пов’язаними особами, які
виходять за межі нормальної діяльності, протягом звітного року не відбувалось.
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Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Подій після дати балансу, які б могли суттєво вплинути на фінансовий стан ТОВ
«СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» не відбувалось.
Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності КУА
В товаристві створена система управління ризиками (СУР), розрахунок
пруденційних показників є складовою цієї системи. У відповідності до вимог Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р.,
товариством проводився розрахунок пруденційних нормативів, які включають такі
показники:
● розмір власних коштів. Мінімальний розмір власних коштів товариства повинен
становити не менше 3500 тис.грн.;
● норматив достатності власних коштів. Нормативне значення показника становить не
менше 0,5;
● коефіцієнт покриття операційного ризику. Нормативне значення показника
становить не менше 0,5;
● коефіцієнт фінансової стійкості. Нормативне значення показника становить не
менше 0,5.
Протягом 2016р. товариство розраховувало пруденційні показники та
дотримувалось визначених НКЦПФР нормативів, окрім розміру власних коштів, який до
вересня 2016р. був значно нижчим від нормативного значення. В вересні 2016р. відбулося
збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» на суму
15 000 тис. грн., тим самим розмір власних коштів товариства збільшився та кінець
звітного року став вищим від мінімального розміру власних коштів, встановленого
законодавством для діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
Пруденційні показники в ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» станом на
31.12.2016р. відповідають нормативним значенням.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне
найменування
установчих документів

згідно ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «СПІКА-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ
23464570
Номер і дата видачі Свідоцтва про Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів
внесення до Реєстру аудиторських аудиторської діяльності №0861, виданого
фірм та аудиторів, виданого АПУ
рішенням Аудиторської палати України №98
від 26.01.2001р., термін чинності якого
продовжено рішенням Аудиторської палати
України від 24.09.2015р. № 315/3 до
24.09.2020р.
Номер, серія , дата видачі Свідоцтва Свідоцтво про внесення до Реєстру
про внесення до Реєстру аудиторських аудиторських фірм, які можуть проводити
фірм,
які
можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників
аудиторські перевірки професійних ринку цінних паперів серія та номер П
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учасників ринку цінних паперів,
виданого НКЦПФР
Прізвища, ім’я, по батькові аудиторів,
що брали участь в аудиті, номер,
серія, дата видачі сертифікатів
аудитора, виданих АПУ

000314 від 30.11.2015р., строк дії Свідоцтва
до 24.09.2020р.
Аудитор Іволженко Ольга Василівна,
сертифікат аудитора серії А №000224,
виданий рішенням Аудиторської палати
України №12 від 17.02.1994р., рішенням АПУ
№261/2 від 29.11.2012р. термін чинності
сертифіката продовжено до 17.02.2018р.
Місцезнаходження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи- 61125,
та її фактичне місце розташування
м. Харків, Червоношкільна набережна, 16.
Фактичне місце розташування – 61003,
м. Харків, майдан Павлівський, 1/3.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проведена відповідно до договору №14/2017
02.02.2017р. Аудит розпочато 11.02.2017р. та закінчено 23.02.2017р.
Висновок складено на 9-ти аркушах у трьох примірниках.
Директор
ТОВ АФ “Спіка-Аудит”
Аудитор

О.В. Iволженко

м. Харків
23 лютого 2017р.
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від

