АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Капітал СМ»
станом на 31 грудня 2013 року
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал СМ» (скорочена
назва – ТОВ «КУА «Капітал СМ») (надалі - ТОВ «КУА «Капітал СМ») за рік,
що закінчився 31 грудня 2013 року, що додається, та включає фінансові звіти,
складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів
України:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013р. (Форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Форма №2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік (Форма
№3);
- Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5), а
також
- Стислий виклад облікової політики та інша пояснювальна інформація
щодо фінансової звітності в довільній формі.
Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із
використанням концептуальної основи бухгалтерського обліку, встановленої
Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
(НП(С)БО) відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні".
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи
фінансової звітності, встановленої НП(С)БО відповідно до Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал 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 Закону України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону
України від 14.09.2006р. № 140-V), «Вимог до аудиторського висновку, що
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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 Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 11.06.2013р. №991, та Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості (РМСАНВ), рік видання 2010, затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7
(надалі – МСА). 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.
На нашу думку, отримані аудиторські докази достатні та прийнятні і
забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Капітал СМ» станом на 31 грудня 2013 р.,
його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування аудиторської
Товариство з обмеженою відповідальністю
фірми відповідно до установчих
документів, якою було здійснено
«Аудиторська фірма «Лисенко»
аудиторську перевірку
Код за ЄДРПОУ
35796588
Номер і дата видачі Свідоцтва про
Свідоцтво про внесення до Реєстру
включення до Реєстру аудиторських аудиторських фірм та аудиторів
фірм та аудиторів, виданого
№ 4169, видане рішенням АПУ
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Аудиторською палатою України
(АПУ)

від 26.06.2008 р. № 191/3, термін чинності
продовжений Рішенням АПУ № 271/3 від
30.05.2013р. до 30.05.2018р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва Свідоцтво про внесення до Реєстру
про внесення до Реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторських фірм, які можуть
аудиторські перевірки професійних
проводити аудиторські перевірки
учасників ринку цінних паперів серія П
професійних учасників ринку цінних №000147 від 13.08.2013р., строком дії з
паперів, виданого Комісією
13.08.2013р. до 30.05.2018р.
Лисенко Ольга Олександрівна, сертифікат
аудитора серії А №000656, виданий
Прізвище, ім’я, по батькові
рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.,
аудитора, який проводив
строком дії до 25.01.2015 р.
аудиторську перевірку, та серія,
Конишева Юлія Олександрівна, сертифікат
номер, дата видачі Сертифіката
аудитора серії А №005658, виданий
аудитора, виданого АПУ
рішенням АПУ № 130 від 25.12.2003 р.,
строком дії до 25.12.2018 р.
36007, Полтавська область, м. Полтава,
Місцезнаходження
Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4,
кв. 49

Аудитор ТОВ «АФ «Лисенко»

Конишева Ю. О.

Директор ТОВ «АФ «Лисенко» Лисенко О. О.
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