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Адресат:   

 

Аудиторський звіт призначається для керівництва, загальних зборів ПАТ 
«КОННЕКТ», активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим користувачам фінансової 
звітності 

 

1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ», активи якого перебувають в управлінні 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», що додається, яка включає звіт про 
фінансовий стан компанії на 31 грудня 2016 р., звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про 
зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності3 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 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 
думки. 
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Підстава для висловлення умовно – позитивної думки  

Обставини, що призвели до модифікації думки аудитора:  
- В ході проведення аудиту нам не надійшли в повному обсязі зовнішні підтвердження  

дебіторської заборгованості. Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні 
зазначених сум. 

 На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли 
висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для Фінансової 
звітності ПАТ «КОННЕКТ», активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ». 

 
Умовно – позитивна думка  

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно – позитивної думки», Фінансова звітність відображає достовірно в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «КОННЕКТ», активи якого перебувають в управлінні 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» на 31 грудня 2016 року та її фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ  

Основні відомості про Фонд 

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КОННЕКТ», надалі – Фонд. 

Код за ЄДРПОУ: 37500471.  

Види діяльності за КВЕД:  

64.30. Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

Тип, вид та клас Фонду: закритий, недиверсифікований. 

Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування (надалі - Реєстр): 18.02.2011 року № 1574. 

Реєстраційний код за Реєстром: 1331574. 

Строк діяльності Фонду: 100 (сто) років з моменту внесення Фонду до Реєстру. 

Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Пшенична, будинок 9, приміщення 207 

Номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: № 1574  

Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ :  18.02.2011 р. 

Дата реєстрації випуску акцій: 02.02.2017 р. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:№ 001149 
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Найменування органу, що зареєстрував випуск:  Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

Вид цінних паперів: акції 

Форма існування : бездокументарна 

Тип форми випуску цінних паперів: прості іменні 

Номінальна вартість (грн.): 1,00 грн. 

Загальна кількість акцій (штук):  8 483 108 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто 
вісім) штук 

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.): 8 483 108 (вісім мільйонів чотириста 
вісімдесят три тисячі сто вісім) грн. 

Код цінних паперів:UA4000104905. 

Оцінювач майна: ТОВ "Юкрейніан Апрейзел", код ЄДРПОУ 37245344, 04205, м. Київ, просп. 
Оболонський, буд. 16-Є, кв.339, Сертификат №57/15 дата видачі/начала 26.01.2015, строк дії до 
26.01.2018р.  

Зберігач цінних паперів: ПАТ "Діамантбанк", код ЄДРПОУ 2336271, 04070, м. Київ, 
Контрактова пл.,10 а, Банківська ліцензія (номер)  АЕ №286636 від 10.10.2013  

 Основні відомості про Компанію з управління активами. 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34539113. 

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А. 

Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління 
активами як суб’єкта господарської діяльності:  

ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» зареєстроване Подільською районною 
у м. Києві державною адміністрацією 04.08.2006 р., номер запису в ЄДР: 1 071 102 0000 021306. 

03.03.2016 р. державним реєстратором була зареєстрована нова редакція статуту 
ТОВ «КУА «Діамант Інвест Менеджмент», пов’язана зі зміною складу учасників ТОВ «КУА 
«Діамант Інвест Менеджмент». 

Види діяльності за КВЕД: 

66.30 управління фондами,  
64.30 трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти,  
64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.,  
66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення. 

Ліцензування професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами):   

Ліцензія серії АГ № 580096 строком дії 29.12.2011 р. - необмежений; 

дата прийняття та номер рішення ДКЦПФР про видачу ліцензії: 19.12.2011 р. за № 1141.  
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» включена до державного 
реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (свідоцтво 
від 12.01.2007 р., реєстраційний номер № 966). 

Фонд здійснював господарські операції в 2016 році по наступним поточним рахункам: 
- 2650832412033 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 
-26505539870700 в АТ «УкрСиббанк» Київ, МФО 351005 

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА: 
Станом на 31 грудня 2016 р. в управлінні ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» перебувають активи таких інституційних інвесторів як: 
 Пайовий венчурний закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Діамант – 

приватний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Діамант Інвест Менеджмент», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331347. 

 Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Діамант – інтервальний» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Діамант 
Інвест Менеджмент», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059. 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ», 
реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331574. Код за ЄДРПОУ 37500471. 

 

 

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "НАДІЙНА ПЕРСПЕКТИВА", код за  
ЄДРПОУ 36125875.  Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, про реєстрацію фінансової установи серії ПФ №119 від 
26.03.2010 р., реєстраційний номер 12102487. 

 
Назва фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності. 
До складу перевіреної фінансової звітності входять наступні фінансові звіти: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р. з валютою 691 981 тис. грн.; 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік з чистим прибутком  
183 570 тис. грн.; 
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; 
- Звіт про власний капітал за 2016 рік; 
- Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (які включають стислий виклад облікових 
політик, порівняльні дані, іншу пояснювальну інформацію) (далі узагальнено - Фінансова 
звітність). 
 

Опис аудиторської перевірки. 
Аудит було здійснено відповідно до: 

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, рік видання 2014, що затверджені для обов’язкового застосування при 
виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської падати 
України (далі – АПУ) № 320/1 від 29.12.2015 р., зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
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аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова 
звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність», та інших.  
- Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та 

доповненнями, в редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.; 
- Кодексу етики професійних бухгалтерів;  
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 

996-ХІV, в діючій редакції зі змінами та доповненнями; 
інших чинних нормативних документів, що регулюють аудиторську практику та ведення 
бухгалтерського обліку. 
 
3. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ  
 

3.1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор.  
3.1.1.Щодо відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, 

складеної за останній звітний період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, 
вимогам, установленим нормативно-правовими актами НКЦПФР. 

У 2016 році прийнято рішення про зменшення статутного капіталу (Рішення єдиного 
учасника ПАТ «КОННЕКТ» від 27.12.2016 р. №5) Фонду шляхом анулювання нерозміщених 
акцій Фонду, що здійснювалося з метою спільного інвестування в кількості 91 516 892 
(дев’яносто один мільйон п’ятсот шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто дві) штук простих 
іменних акцій, загальною номінальною вартістю 91 516 892 (дев’яносто один мільйон п’ятсот 
шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто дві) грн.. Після анулювання нерозміщених акцій загальна 
кількість акцій Фонду, випущених з метою здійснення спільного інвестування, складає 8 483 108 
(вісім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто вісім) штук, номінальна вартість однієї 
акції складає 1 (одну) грн., загальна номінальна вартість акцій складає 8 483 108 (вісім мільйонів 
чотириста вісімдесят три тисячі сто вісім) грн. Статут Фонду в новий редакції був затверджений 
27 грудня 2016 року.  

Розмір власного капіталу відповідає нормативно –правовим актам НКЦПФР. 
3.1.2. Щодо формування та сплати статутного капіталу. 

  За даними перевірки, статутний капітал відповідно до Статуту складає 8 483 108,00 (вісім 
мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто вісім) гривень 00 коп.- сплачений повністю.  

Власник 100% акцій Фонду – ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ІСТЕЙТ" ЄДРПОУ 37588907. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з 

метою здійснення спільного інвестування  

Нове свідоцтво 

Дата реєстрації випуску акцій: 02.02.2017 р. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: № 001149 

Найменування органу, що зареєстрував випуск: Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку. 

Вид цінних паперів: акції 

Форма існування : бездокументарна 

Тип форми випуску цінних паперів: прості іменні 
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Номінальна вартість (грн.): 1,00 грн. 

Загальна кількість акцій (штук): 8 483 108 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто 
вісім) штук. 

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.): 8 483 108 (вісім мільйонів чотириста 
вісімдесят три тисячі сто вісім) грн. 

Код цінних паперів:UA4000104905 

Облік Статутного капіталу здійснювався в бухгалтерському обліку на рахунку 40 
«Статутний капітал». Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» проводився у 
розрізі учасників. Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня. 
 

3.1.3. Щодо відсутності у юридичної особи прострочених зобов’язань щодо сплати 
податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про 
фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. аудитором не виявлено прострочених 
зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення 
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 
 

3.1.4. Щодо напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного 
капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір провадити професійну 
діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з дати внесення змін до статуту 
щодо основних видів діяльності підприємства. 

Грошові кошти, що надійшли на поточний рахунок Фонду у якості оплати статутного 
капіталу використовувалися виключно за напрямками, пов’язаними з професійною діяльністю 
на ринку цінних паперів. 

 
3.1.5. Щодо переліку пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі 
виконання процедур аудиту фінансової звітності.  

У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, аудитором був встановлений 
наступний перелік пов’язаних осіб: 

Інформація про учасників та Голову Наглядової ради Фонду 

 

N 

з/
п 

Найменування  
Код за 

ЄДРПОУ  
Місцезнаходження  

Частка в 
статутному 

капіталі Фонду, 

%** 

1 
Учасники - фізичні 

особи 
Не має Не має Не має 

Учасники - юридичні особи 

2 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю «ДЖЕНЕРАЛ 

37588907 
03680, м. Київ, вул. 
Пшенична, буд. 9, 

кімната 207 
100 
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ІСТЕЙТ» 

Голова Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду 

3. 
Лілова Ірина 

Євгенівна 
2807513166 

Паспорт серії СА 
348765, виданий 

Ленінським РВ УМВС 
України в Запорізькій 

обл. 14.01.1997 р. 

0 

 Усього:   100 

 

Інформація про юридичних осіб, у яких Фонд бере участь 

№ 
з/п 

Код за 
ЄДРПОУ  Об'єкт інвестування Місцезнаходження юридичної 

особи 
Частка в статутному 
капіталі юридичної 

особи % 

1. 37394875 ТОВ "ПЕРЕДМІСТЯ-ІНВЕСТ" 03680, Україна, м. Київ, вул. 
Пшенична, буд. 9 10,0000 

2 35140578 ТОВ "СІНЕРГІЯСТРОЙСЕРВІС" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

3 33996560 ТОВ "СВА АВТЕК" 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ 
ПОЛЕ, будинок 9-А, офіс 8 10,0000 

4 32825675 ТОВ "ЕЙТІПІ" 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 71 10,0000 

5 36086716 ТОВ "ДАКАР "ФУД-ЗОНА" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
97,0000 

6 35633670 ТОВ "АВТОЦЕНТР "АВТЕК" 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18 24,0000 

7 36085246 ТОВ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

8 36926538 ТОВ "АВТОКОМПОНЕНТИ 
"АВТЕК" 

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

9 35534069 ТОВ "АВТЕК-СТРОЙТЕХ" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

10 21571965 ТОВ "КИЇВІНВЕСТСНАБ 04128, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 
19/91, оф. 18 10,0000 

11 35058782 ТОВ "АВТЕК-КИЇВ" 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11  10,0000 

12 36018321 ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 
«ЯСНОПОЛЯНСЬКА» 

Україна, 01011, м. Київ, вул. 
Рибалська, буд. 13 100,0000 

13 31750942 ТОВ "РІАЛТО" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

14 34937532 ТОВ "АВТЕК-БРОК" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
12,0000 

15 34414411 ТОВ "ПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ" 
Україна, 01004, м. Київ, вулиця 
Велика Васильківська, будинок 

13/1, кімната 204 
10,0000 

16 39664434 ТОВ "ПОДОЛ-ІСТЕЙТ" 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 
буд. 72 24,0000 

17 32491054 ТОВ "АВТЕК-ІНВЕСТ" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

18 36019257 ТОВ "ОЛІМПІЯ РЕНТ СЕРВІС" 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, 

кімната 204 
10,0000 

19 33193298 ПП «КРАТЕР 04080, м. Київ, вул. 20,0000 
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Костянтинівська, буд. 71; 
20 37921546 ТОВ "ВАЛГОЛД УКРАЇНА"  03148, м. Київ, вул. Пшенична, 9 10,0000 

На вимогу МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» надається наступна 
інформація. 

 Станом на 31.12.2016 року дебіторську заборгованість з пов’язаними особами, така: 

№ 
з/п 

Код за 
ЄДРПОУ Найменування дебітора Предмет заборгованості Сумма, грн.. 

1. 01236325 ПАТ "Дніпропетровська Автобаза 
№5" Позика та/або нараховані відсотки 7 890 608,89 

2 33193298 ПП «КРАТЕР Позика та/або нараховані відсотки 1 483 434,55 

3 01412450 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ 
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 

Позика та/або нараховані відсотки 19 754 348,64 

4 37921546 ТОВ "ВАЛГОЛД УКРАЇНА" Позика та/або нараховані відсотки 3 641 500,00 

5 34937532 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-

БРОК" 
Позика та/або нараховані відсотки 10 909 350,00 

6 32491054 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-

ІНВЕСТ" 
Позика та/або нараховані відсотки 91 887 442,56 

7 35058782 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-

КИЇВ" 
Позика та/або нараховані відсотки 5 975 648,90 

8 35534069 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-

СТРОЙТЕХ" 
Позика та/або нараховані відсотки 88 457 687,53 

9 36926538 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВТОКОМПОНЕНТИ "АВТЕК" 

Позика та/або нараховані відсотки 129 979 500,00 

10 21571965 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВІНВЕСТСНАБ 

Позика та/або нараховані відсотки 2 815 076,77 

11 36019257 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІЯ 
РЕНТ СЕРВІС" 

Позика та/або нараховані відсотки 3 829 693,99 

12 35140578 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СІНЕРГІЯСТРОЙСЕРВІС" 

Позика та/або нараховані відсотки 6 071,45 

13 33996560 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУПЕРМАРКЕТ ВАНТАЖНОЇ 

АВТОТЕХНІКИ АВТЕК" 
Позика та/або нараховані відсотки 10 660 841,45 

14 36085246 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ 
ВАНТАЖІВКИ" 

Позика та/або нараховані відсотки 218 437 104,97 

15 32825675 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУПЕРМАРКЕТ АВТОТЕХНІКИ 

АВТЕК» 
Позика та/або нараховані відсотки 6 762 076,23 

 

Станом на 31.12.2016 року кредиторська заборгованість перед пов’язаними особами 
Фонду становить:  

№ Назва контрагента  

(пов’язані особи) 

Предмет 
заборгованості 

Заборгованість станом на 
31.12.2016 р.,  

грн. 
1 ТОВ «ДАКАР «ФУД-ЗОНА» За частку 2 000 000,00 
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підприємства 

Станом на 31.12.2016 року безнадійної або простроченої заборгованості за операціями з 
пов’язаними особами немає. 

3.1.6. Щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою. 
Непередбачені умовні активи та зобов’язання станом на 31.12.2016 р. не виявлені. 
 

3.1.7. Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій 
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.  

За період з 01.01.2017 р. (після дати балансу) до дати надання звіту незалежного 
аудитора, інформація про наявність подій, які істотно б вплинули на Фінансову звітність та 
Звітні дані ПАТ «КОННЕКТ» за 2016 рік аудиторам не надавалась та при проведенні аудиту не 
ідентифікована. 

Аудитори не несуть відповідальності за виконання аудиторських процедур або запити 
щодо Фінансових звітів та Звітних даних після дати цього документу. Протягом періоду з дати 
звіту незалежного аудитора до дати оприлюднення (опублікування) Фінансових звітів та Звітних 
даних відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на Фінансові 
звіти та Звітні дані, несе керівництво ПАТ «КОННЕКТ». 

На момент складання аудиторського висновку було отримане свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій КІФ з метою здійснення спільного інвестування , видане 
НКЦПФР на загальну суму 8 483 108 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто 
вісім) грн., номінальною вартістю 1 (одна) грн, в кількості 8 483 108 штук простих іменних 
акцій за реєстраційними номером 001149 від 02.02.2017 року 

 
3.1.8. Щодо наявності інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 

діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінки ступеня їхнього впливу. 

ПАТ «КОННЕКТ» функціонує в нестабільному середовищі, поліпшення економічної 
ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які 
здійснюватимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових i 
нормативно законодавчих умов функціонування може вплинути на вартість активів, розмір 
прибутку ПАТ «КОННЕКТ». Але на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу 
поточної економічної ситуації, законодавчого регулювання небанківських фінансових установ (в 
тому числі щодо статусу можливої неприбутковості) на ліквідність і дохід Фонду, стабільність і 
структуру операцій. 

Висловлюючи нашу умовно – позитивну думку, ми не брали до уваги вказані вище 
питання. 

Аудиторами не виявлені будь-які факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на 
діяльність Фонду у майбутньому, окрім тих, про які йдеться вище у даному підпункті. 

 
3.2. Інша фінансова інформація. 
3.2.1. Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно 
до застосованих стандартів фінансової звітності. 

Розкриття інформації за видами активів 
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Класифікацію та оцінку активів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Фонд 
здійснював відповідно до вимог, встановлених відповідними Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу 

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що на протязі періоду, що перевірявся 
станом на 31.12.2016 року основних засобів, нематеріальних активів на балансі Товариства 
немає. 

Облік інвестиційної нерухомості 

Станом на 31.12.2016 року в балансі вартість інвестиційної нерухомості складає 53 869 
тис. грн.. Вона складається з вартості земельних ділянок.  

 

п/н Найменування, площа Вартість,грн. 
1 Земельна ділянка 0,7777 Га  750 480,50 
2 Земельна ділянка 0,7949 Га  767 078,50 
3 Земельна ділянка 0,795 Га  767 175,00 
4 Земельна ділянка 0,7969 Га 769 008,50 
5 Земельна ділянка 0,7986 Га  770 649,00 
6 Земельна ділянка 0,8886 Га  857 499,00 
7 Земельна ділянка 0,8937 Га  862 420,50 
8 Земельна ділянка 0,9117 Га  879 790,50 
9 Земельна ділянка 0,9131 Га 881 141,50 
10 Земельна ділянка 0,9137 Га  881 720,50 
11 Земельна ділянка 0,9236 Га  891 274,00 
12 Земельна ділянка 0,9413 Га  908 835,50 
13 Земельна ділянка 0,9474 Га  914 241,00 
14 Земельна ділянка 0,9871 Га  952 551,50 
15 Земельна ділянка 0,9877 Га  953 130,50 
16 Земельна ділянка 1,0135 Га  978 027,50 
17 Земельна ділянка 1,0183 Га  982 659,50 
18 Земельна ділянка 1,0217 Га  985 940,50 
19 Земельна ділянка 1,0238 Га  987 967,00 
20 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
21 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
22 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
23 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
24 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
25 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
26 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
27 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
28 Земельна ділянка 1,025 Га  989 125,00 
29 Земельна ділянка 1,0251 Га  989 133,50 
30 Земельна ділянка 1,0251 Га  989 221,50 
31 Земельна ділянка 1,0251 Га  989 125,50 
32 Земельна ділянка 1,0268 Га  990 862,00 
33 Земельна ділянка 1,1774 Га  1 136 191,00 
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34 Земельна ділянка 1,1775 Га 1 136 287,50 
35 Земельна ділянка 1,1775 Га  1 136 287,50 
36 Земельна ділянка 1,2248 Га  334 738,00 
37 Земельна ділянка 1,3496 Га  1 302 364,00 
38 Земельна ділянка 1,4026 Га  383 331,00 
39 Земельна ділянка 10,6089 Га 130 465,00 
40 Земельна ділянка 11,0808 Га  2 850 037,00 
41 Земельна ділянка 3,413 Га  876 200,00 
42 Земельна ділянка 3,415 Га  876 700,00 
43 Земельна ділянка 3,5364 Га  1 105 655,00 
44 Земельна ділянка 3,7447 Га  961 300,00 
45 Земельна ділянка 6,8216 Га  1 751 200,00 
46 Земельна ділянка 6,8286 Га  1 753 000,00 
47 Земельна ділянка 6,8293 Га  1 753 100,00 
48 Земельна ділянка 6,8495 Га  1 758 300,00 
49 Земельна ділянка 7,013 Га  1 800 300,00 
50 Земельна ділянка 7,0725 Га 3 221 600,00 

 

Облік фінансових інвестицій 

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що станом на 31.12.2016 р. довгострокові 
фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталах інших становлять 2 866 
тис. грн., а саме частки в статутному капіталі: 

 

Найменування компанії Код за ЄДРПОУ Сума, грн. 
Частка в 

статутному 
капіталі, % 

ТОВ "ПЕРЕДМІСТЯ-ІНВЕСТ" 37394875 7 000,00 10,0000 
ТОВ "СІНЕРГІЯСТРОЙСЕРВІС" 35140578 11 200,00 10,0000 

ТОВ "СВА АВТЕК" 33996560 875,00 10,0000 
ТОВ "ЕЙТІПІ" 32825675 25 627,70 10,0000 

ТОВ "ДАКАР "ФУД-ЗОНА" 36086716 500 131,25 97,0000 
ТОВ "АВТОЦЕНТР "АВТЕК" 35633670 347 806,08 24,0000 

ТОВ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" 36085246 5 250,00 10,0000 
ТОВ "АВТОКОМПОНЕНТИ 

"АВТЕК" 36926538 7 440,00 10,0000 

ТОВ "АВТЕК-СТРОЙТЕХ" 35534069 4 370,00 10,0000 
ТОВ "КИЇВІНВЕСТСНАБ 21571965 5 000,00 10,0000 

ТОВ "АВТЕК-КИЇВ" 35058782 3 990,00 10,0000 
ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЯСНОПОЛЯНСЬКА» 36018321 1 802 500,00 100,0000 

ТОВ "РІАЛТО" 31750942 32 795,00 10,0000 
ТОВ "АВТЕК-БРОК" 34937532 1 800,00 12,0000 

ТОВ "ПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ" 34414411 3 500,00 10,0000 
ТОВ "ПОДОЛ-ІСТЕЙТ" 39664434 25 897,71 24,0000 
ТОВ "АВТЕК-ІНВЕСТ" 32491054 23 200,00 10,0000 

ТОВ "ОЛІМПІЯ РЕНТ СЕРВІС" 36019257 7 000,00 10,0000 
ПП «КРАТЕР 33193298 11 200,00 20,0000 

ТОВ "ВАЛГОЛД УКРАЇНА" 37921546 875,00 10,0000 
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Всього 2 865 872,74 - 

Відповідно до облікової політики фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 
32 "Фінансові інструменти: подання" та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».  

Облік оборотних активів 

Станом на 31.12.2016 р. в балансі виробничих запасів немає. Оцінка вибуття запасів 
відбувалась у відповідності з наказом про облікову політику за методом ідентифікаційної 
собівартості. Протягом звітного періоду методи оцінки вибуття запасів були незмінні і 
відповідали методам, зазначеним в обліковій політиці Фонду.  

Облік дебіторської заборгованості 

Визнання, класифікацію та розкриття інформації, щодо дебіторської заборгованості Фонд 
здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 1 
"Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".  

Станом на 31.12.16 р. дебіторська заборгованість складається з : 

 дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (нараховані, але не 
сплачені відсотки) на загальну суму – 50978 тис.грн. складається з заборгованості:  

Найменування дебітора Код за ЄДРПОУ 
дебітора Сума, грн. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУПЕРМАРКЕТ 

АВТОТЕХНІКИ АВТЕК» 
32825675 152 076,23 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-СТРОЙТЕХ" 35534069 4 905 687,53 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТСНАБ 21571965 155 076,77 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 

ЗАВОД" 
01412450 573 348,64 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІЯ РЕНТ 

СЕРВІС" 
36019257 129 693,99 

ПП «КРАТЕР 33193298 152 434,55 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-БРОК" 34937532 583 350,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-ІНВЕСТ" 32491054 38 799 942,56 

ПАТ "Дніпропетровська Автобаза №5" 01236325 321 608,89 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРМАРКЕТ 
ВАНТАЖНОЇ АВТОТЕХНІКИ АВТЕК" 

33996560 691 141,45 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ 

ВАНТАЖІВКИ" 
36085246 4 082 504,97 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 35058782 425 648,90 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-КИЇВ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СІНЕРГІЯСТРОЙСЕРВІС" 

35140578 6 071,45 

ВСЬОГО 50 978 585,93 

 

 інша поточна дебіторська заборгованість – 583 946 тис. грн. 

Найменування дебітора Код за ЄДРПОУ 
дебітора 

Сума, грн. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУПЕРМАРКЕТ 
АВТОТЕХНІКИ АВТЕК» 

32825675 6 610 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-СТРОЙТЕХ" 35534069 83 552 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТСНАБ 21571965 2 660 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВТОКОМПОНЕНТИ "АВТЕК" 

36926538 129 979 500,00 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД" 

01412450 19 181 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІЯ РЕНТ 
СЕРВІС" 

36019257 3 700 000,00 

ПП «КРАТЕР 33193298 1 331 000,00 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-БРОК" 34937532 10 326 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-ІНВЕСТ" 32491054 53 087 500,00 

 ПАТ "Дніпропетровська Автобаза №5"  01236325 7 569 000,00 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРМАРКЕТ 
ВАНТАЖНОЇ АВТОТЕХНІКИ АВТЕК" 

33996560 9 969 700,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ 
ВАНТАЖІВКИ" 

36085246 214 354 600,00 

ТОВ "ВАЛГОЛД УКРАЇНА"  37921546 3 641 500,00 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТЕК-КИЇВ" 35058782 5 550 000,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНОВІ 
КОМПЛЕКСИ" 

37394880 84 960,00 

ПАТ "Національний депозитарій України" 30370711 833,34 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ "АВТЕК РЕНТ СЕРВІС" 

36149660 32 348 240,00 

ВСЬОГО 583 945 833,34 

Дебіторська заборгованість відображена в реальному стані. 
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Облік поточних фінансових інвестицій 

Станом на 31.12.2016 року фінансові інвестиції складають 273 тис. грн., в т.ч. 

Вид, форма 
випуску та 

існування ЦП 
Емітент, код ISIN 

Код 
ЄДРПО

У 

 

Номінальн
а вартість 
1-го ЦП, 

грн. 

Кількіст
ь, шт. 

Ціна 
пакету 

ЦП, грн. 

Акції прості іменні, 
бездокументарна 

ПАТ "Дніпропетровська 
Автобаза №5", 
UA4000091706 

01236325 53,00 16 056 32 112,00 

Акції прості іменні, 
бездокументарна 

ПрАТ "Бородянське 
АТП 13237", 

UA4000090567 
23239330 0,25 1 191 040 35 731,20 

Акції прості іменні, 
бездокументарна 

ПАТ "Автобаза №1", 
UA4000091698 

01268348 10,00 32 726 32 726,00 

Акції прості іменні, 
бездокументарна 

ПАТ "КСТЗ", 
UA4000148084 

01412450 0,05 3 360 000 172 237,94 

Всього 272 807,14 

Облік коштів  

Грошові кошти та їх еквіваленти, контрольовані Фондом на звітну дату - 31.12.16 року, 
оцінюються в сумі 0 тис. грн. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з 
грошовими коштами підтверджено достовірність сум, відображених у фінансовій звітності. 

Склад та структура активів Фонду відповідають встановленим НКЦПФР нормативам щодо 
складу та структури активів венчурного ІСІ. 

 
3.2.2. Інформація про пасиви,власний капітал, довгострокові зобов’язання та 
поточні зобов’язання. 
Власний капітал 

Бухгалтерський облік Власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану 
рахунків. Аналітичний облік відповідає синтетичному. В ході перевірки підтверджено 
правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. 

Розкриття інформації про власний капітал 

Аудитор підтверджує правильність розкриття iнформацiї щодо власного капіталу Фонду. 

За даними бухгалтерського обліку власний капітал Фонду станом на 31.12.16 р. складає 
630 534 тис. грн., у т.ч.: 

 зареєстрований капітал (зареєстрований НКЦПФР випуск звичайних акцій) 
(відображений в рядку 1400 балансу) – 8483 тис. грн.; 

 додатковий капітал (емісійний дохід) (відображений в рядку 1411 балансу)- 365 930 тис. 
грн.. 
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 нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (відображений в рядку 1420 балансу) – 
256121тис. грн.; 

Станом на 31.12.2016 року активи Фонду складають 691 981 тис. грн., зобов’язання –61 447 
тис. грн. Вартість чистих активів Фонду на кінець звітного періоду – 630534 тис. грн.. 
  Кількість  акцій, що знаходяться в обігу 8 483 108 штук. Вартість чистих активів в 
розрахунку на одну акцію – 74,33 грн. 

Розбіжностей з даними фінансової звітності не встановлено. 

Статутний капітал сформований простими акціями та відображається у складі власних 
коштів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів на 
акції визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних коштів.  

Дивіденди визнаються як розподіл власних коштів. 

У разі викупу акцій, визнаних в якості власних коштів, сплачена сума, включаючи 
витрати, безпосередньо пов'язані з даним викупом, відображається за вирахуванням 
оподаткування як зменшення власних коштів.  

Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

Облік і визнання зобов'язань та резервів підприємства здійснюється відповідно до МСБО 
37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка» класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, 
визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових 
зобов’язань Фонд присвоює їм відповідну категорію.  

Фінансові зобов’язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, 
а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов’язання ПАТ 
«КОННЕКТ» включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і 
позики.  

Довгострокові зобов’язання і забезпечення станом на 31.12.2016 року відсутні. 
      

Поточні зобов’язання та забезпечення 

Облік і визнання зобов'язань і резервів Фонд здійснює відповідно до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Зобов'язання Фонду, класифікуються на 
довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).  

Станом на 31.12.2016 року резерв сумнівних боргів складає 270 тис. грн. (ТОВ 
"ПЕРЕДМІСТЯ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37394875) . 
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На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій 
звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка».  

Перевіркою за 2016 рік порушень в обліку зобов’язань Фонду не встановлено. Розмір 
зобов’язань відображений в реальному стані. 

Аудиторська фірма підтверджує реальність зобов’язань у фінансовій звітності у розмірі: 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2016 року складають – 61 447 тис. грн., у т.ч.:  
П\Н Найменування Код 

ЄДРПОУ 
Договір Сума, грн. 

1 ТОВ 
"АВТОКОМПОНЕНТИ 
"АВТЕК" 

36926538 Договір позики 1/2015-К від 
31.03.2015  

4 987 835,32  

2 ТОВ "ВАЛГОЛД 
УКРАЇНА" 

37921546 Договір позики 7/2015-К від 
30.10.2015  

602 344,75 

3 ТОВ "ЖИТЛО 
МАЙБУТНЬОГО" 

37394862 Дог. купівлі-продажу землі 
№299 від 17.11.2014 р. 

81 465,00 

4 ТОВ "МАЙНОВІ 
КОМПЛЕКСИ" 

37394880 Дог. купівлі-продажу землі 
№298 від 17.11.2014 р. 

3 161 600,00 

5 ТОВ "МАЙНОВІ 
КОМПЛЕКСИ" 

37394880 Дог. купівлі-продажу землі 
№445 від 04.12.2014 р. 

334 738,00 

6 ТОВ "МАЙНОВІ 
КОМПЛЕКСИ" 

37394880 Дог. купівлі-продажу землі 
№449 від 04.12.2014 р. 

383 331,00 

7 ТОВ "СУЧАСНЕ 
ПЕРЕДМІСТЯ" 

37449625 Договір купівлі-продажу 
земельної ділянки 

49 798 980,00 

8 ТОВ "АВТЕК-ІНВЕСТ" 32491054 Договір оренди приміщення 
№18/04/14 від 18.04.2014 

48 972,00 

9 Новіков В.П. 1438926391 Договір купівлі продажу ЦБ 
04/06-14-1 от 04.06.2014 

525,00 

10 Оленіч І.Ф. 2785923365 Договір купівлі АВТЕК-МАЗ от 
18.12.2012 

2 810,00 

11 ТОВ "РІАЛТО" 31750942 Договір купівлі-продажу ЦБ 
04/06-14-2 от 04.06.2014 

4 725,00 

12 ТОВ "КУА "ДІАМАНТ 
ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

34539113 Договір про управління 
активами 01/2015 від 25.03.2015 

40 006,47 

 
13 ТОВ "ДАКАР "ФУД-

ЗОНА" 
36086716 Внесок до статутного капіталу 

від 04.03.2013 
2 000 000,00 

Всього 61 447 332,54 

4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ТА ЇХ 
ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ  

Фінансовий результат від здійснення діяльності, витрати Фонду, відображені в формах 
звітності (Форма №2 ), відповідно до даних бухгалтерського обліку. 

Доходи Фонд визнає на основі принципу нарахування, коли існує упевненість, що в 
результаті операції економічні вигоди Фонду збільшаться, а сума доходу може бути достовірно 
визначена. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визнається тоді, коли фактично 
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здійснюється перехід від продавця до покупця значних ризиків та контролю над активами 
(товарами, роботами, послугами), активи відвантажені і права власності передані, та дохід 
відповідає всім критеріям визнання у відповідності з МСБО 18 «Дохід». Процентний дохід 
признається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.  

Витрати, пов’язані з отриманням доходу, признаються одночасно з відповідним доходом. 
Інші витрати Фонду за звітний період складаються з собівартості реалізованих фінансових 
інвестицій та собівартості реалізованих необоротних активів. Доходи акумулювались 
відповідно до правил бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати 
діяльності»), а облік витрат на рахунках класу 9 («Витрати діяльності»), що відповідає «Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій». 

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Фонду відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Витрати з податку на прибуток, що 
відображаються в звіті про фінансові результати, складаються з сум поточного і відстроченого 
податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного 
прибутку за рік, розрахованого згідно норм податкового законодавства України. Відстрочений 
податок на прибуток розраховується в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована 
у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань тих, що відображені 
в фінансовій звітності, і відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочений 
податок на прибуток розраховується за тимчасовими різницями з використанням балансового 
методу обліку. 

 Фінансова звітність. 
Фінансова звітність ПАТ «КОННЕКТ» була підготовлена відповідно до МСФЗ, які 

випущені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  
Облікова політика ПАТ «КОННЕКТ» у суттєвих аспектах базується на чинному 

законодавстві України, основних принципах МСФЗ та рішеннях керівництва. Принципи та 
методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються самостійно та 
висвітлені в наказі про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику №1 від 
02.01.2015 р. 

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми 
з використанням бухгалтерської програми «1С». Форма організації бухгалтерського обліку – 
створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.  

Господарські операції в бухгалтерському обліку Фонду відображаються з дотриманням 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ 
від 16.07.1999 року з урахуванням змін і доповнень, з урахуванням вимог МСБО/МСФЗ 
(IAS)/(IFRS). МСБО. 

Згідно наказу № 28112016-1від 28.11.2016 р. ПАТ «КОННЕКТ»  проведено 
інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 01.12.2016 р. За результатами інвентаризації 
нестач та лишків не встановлено, що затверджено Протоколом засідання інвентаризаційної 
комісії та керівником. 

При проведенні перевірки, на підставі наданої Фондом інформації, суттєвих порушень 
чинного законодавства нами не встановлено.  

За підсумками 2016 року Фонд отримав прибуток у сумі 183 570 тис. грн. 
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5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
 Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної 
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки. 

Відповідно до вимог законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 
Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 996 від 19.07.2012 року, Загальними зборами учасників 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» розроблено та затверджено Протоколом 
№ 3/14 від 24.11.2014 року Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке 
визначає та регламентує порядок створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту 
(контролю), визначає статус, функціональні обов’язки та повноваження Служби внутрішнього 
аудиту (контролю).  

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, 
як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні 
для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до 
управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку 
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння 
зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та 
корпоративного управління,  спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані 
з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
 У поточній діяльності ПАТ «КОННЕКТ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики.
 Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення звітності ПАТ «КОННЕКТ» 
внаслідок шахрайства. 

 Служба внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ «КОННЕКТ» створена та функціонує, 
представлена окремою посадовою особою – внутрішній аудитор (контролер). Аудитор 
підтверджує наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної 
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 
або помилки. 

6. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.  

 Відповідно до закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, 
зареєстрованого 27.12.2016 р., органами корпоративного управління є: Загальні збори та 
Наглядова рада. Чинний склад Наглядової ради обрано Черговими Загальними зборами 
акціонерів – Рішення учасника № 1 від 19.08.2014 року. 
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7. ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА 
ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2016 РІК.  

Відповідно до  
Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та 
вимог до системи управління ризиками, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 01.10.2015  № 1597, із змінами, внесеними згідно з Рішеннями 
НКЦПФР № 819 від 28.07.2016, пруденційні показники Фонду не розраховувались. 
  

8.  ІНША ІНФОРМАЦІЯ. 
Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо звітності ПАТ 

«КОННЕКТ», яка наведена у цьому Звіті незалежного аудитора, основою підготовки якого є 
Вимоги до аудиторського висновку, що 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, що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
11..06.2013. № 991. 

 
 
 

9. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
 9.1.Основні відомості про аудиторську фірму. 
 

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Євроаудит» 

Ідентифікаційний код  
юридичної особи 30437318 

Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у  
м. Києві державною адміністрацією 26 липня   
1999 р. № 1 068 120 0000 000279 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 
внесення 
до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України (далі – АПУ) 

Свідоцтво  № 2126 про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення 
Аудиторської Палати України  від 23.02.2001 
року за № 99, чинне до 29.10.2020 р. 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого НКЦПФР  

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, серія П № 000315, 
видане 30.11.2015р.  (чинне до 29.10.2020 р.) 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, виданого 
Нацональною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 

Реєстраційний номер Свідоцтва №0053 від 
08.08.2013 року,подовжено відповідно  
розпорядження Нацкомфінпослуг  № 190 від 
21.01.2016 року про включення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, строк дії до 29.10.2020 р. 




