АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
м. Черкаси, вул. Гагаріна, 21, кв. 266, р/р 26006000023920 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, Код
ЄДРПОУ 22804749. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2,
термін дії сертифікату продовжено до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських
фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свідоцтво чинне до
31.03.2016р. Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити перевірку фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ
№000134 №133. Строк дії свідоцтва з 11.09.2012р. по 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82
моб.80674911501
Керівництву ТОВ "КУА "Добробуд-Інвест"
Адреса: 18005 Україна, м. Черкаси,
бульвар Шевченка, буд.352
НКЦПФР

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управлінням активами "Добробуд –Інвест"
станом на кінець дня 31.12.2012р.
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з
управління активами "Добробуд-Інвест", що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2012р.,
звіт про фінансові результати за 2012рік, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за
рік, що закінчився на зазначену дату, приміток до річної фінансової звітності з метою висловлення
думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан
Товариства, а також фінансові результати його діяльності згідно з П(С)БО в України, вимогами
нормативно-правових актів регулюючого органу.
Основні відомості про компанію з управління активами:
Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія
управлінням активами "Добробуд –Інвест" (далі - ТОВ " КУА "Добробуд - Інвест ", Товариство)
Повна назва товариства
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Тел./факс
Поточний рахунок
Дата та номер реєстрації
Останні внесені зміни до статуту
Орган, що видав свідоцтво
про державну реєстрацію
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

Основні види діяльності
за КВЕД

Кількість засновників
Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з
управління активами "Добробуд-Інвест"
32033791
18005 м. Черкаси, Придніпровський район, бульвар
Шевченка, буд.352
313567
2650000120900
12.06.2002р.
18.12.2012р. № 10261050012001326
Виконавчий комітет Черкаської міської ради номер
свідоцтва 10261050001001326 серія АОО №616718
Ліцензія №579791 серія АГ – професійна діяльність на
фондовому ринку - діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами). Строк дії ліцензії з 20.08.2011р. -20.08.2016р.
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
64.30 Трасти, фонди, та подібні фінансові суб’єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.30 Управління фондами
1 фізична особа
Гончар Любов Антонівна

з

Опис аудиторської перевірки:
Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку , затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096.
Аудитор перевірив фінансові звіти суб’єкта господарювання, що додаються:
- Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2012 р.(форма №2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.(форма №3);
- Звіт про власний капітал за 2012 р. (форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (форма №5);
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в товаристві, за період, що перевіряється
були :
Керівник – Гончар Любов Антонівна
Головний бухгалтер - Бас Тетяна Антонівна
Висловлення думки
Концептуальною основою фінансової звітності є
загальні вимоги стосовно подання
інформації про фінансову звітність згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, діючими в Україні, що вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності
до принципів безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту
фінансової звітності.
На нашу думку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах надає достовірну та
справедливу інформацію про фінансовий стан Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія
з управління активами "Добробуд-Інвест" станом на 31.12.2012р. його фінансові результати, рух
грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до
прийнятих в Україні Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Під час перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів ТОВ "КУА
"Добробуд-Інвест" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
19.02.2013р.
Директор АФ "Карат –Аудит"
(сертифікат аудитора серія А
№002977 чинний до 31.10.15р.
18002 м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

/ І. М. Любченко/

