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Звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" («комшmія») (ідентиф1каційний код юридичної 

особи - 20337279, місцезнаходження - 04053, м. Киів. провулок Киянівський, будинок 7А), 
що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020р та зві1) про сукупний дохід, 
звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за р1к. що закінчився зазначеною 

датою, і приміток до фінансовоі· звітності, включаючи стислtй виклад значущих облікових 

політик за МСФЗ. 
На нашу думку, за винятком питань, оnисюшх в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, окрема фінансова звітність, що додається, складена та 

відображає достовірно, в усіх сутrєвих аспектах достовірно та об'єктивно фінансовий стан 
компанії на З 1 грудня 2020р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною 

датою, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку МСФЗ, та відповідає вимогам Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову зв1тність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

У звітності товариства відображені інші довгострокові фінансові інвестиції на суму 7518 
тис.грн" які обліковуються як фінансовий актив, що оцінюється за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід. Однак товариство не має змоги достатньо обгрунтовано відповідно 

до вимог МСФЗ 13 визначити справедливу вартість щ~х інвестицій, незалежна оцінка не була 

проведена також Таким чином, аудитори звертають увагу користувачів фінансової звіmості, що 
як би була проведена оцінка вартості інвестицій незалежним експерто~ вона могла б 
відрізнятися від відображеної у фінансової звітності, шо призвело б до коригування іншого 
сукупного доходу. Аудитори не можуть оцінити, наскільки сутrєвими були б ці коригування. 

Аудитори зазначають, що в примітках до окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬТ АНА КАШІ АЛ", станом на 31 грудня 2020 року 
інформація стосовно фінансових активів та фінансових зобов'язань (п.33-42 МСФЗ 7), 
джерела невизначеності оцінок (n.125-129 МСБО 1), пов'язані сторони (п.14- 19 МСБО 24) та 
інша, розкрита не в повному обсязі. Згідно n.A23 МСА 705, аудитор не має можливості 
включити розкриття пропущеної інформації у цей звіт у зв'язку з тим, шо розкриття 

інформації не було підготовлено управлінським персоналом компанії. 
Звіт аудитора за попередній звітний період було також модифіковано з цього питання. 
За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваженця мають обмежений вnmm на фінансові 

зв1ти і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в роздші 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежни\fи 

від компанії згідно з етичними та іншими вимоr~m відповідно до «Кодексу етики 

професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів еппm для бухга.тrерів, 
застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали imni обов·язки з 
етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторсьЮ докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Події, що відбуваються з кіlщя 2019 року, призвели до того, що всі ринки ( фінансов1, 
сировинні, криптовалюта, нерухомості) по всьому світу знаходяться в високому ступею 
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невизнаqеності щодо майбутнього. Основним тригером подШ з'явився новий вірус COVID-19. 
Сьогодні підхід щодо застосування докризових критеріїв до оцінок, заснований на 
потенційно помилковому припущенні , що цінності повернуться на докризовий рівень, 
сумнівний в застосуванні і немає ніякого способу передбачити, що це припущення дійсно 

вірно. Ми звертаємо увагу на Примітку ІІІ у фінансовій звітності, що описує вплив пандемії 
короновірусної хвороби на діяльність товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо 

цього питання. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповщальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить сутrєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності , та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо уnравлjнський персонал або планує ліквідувати ко~mанію чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено 
найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цЇлому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайс-JнС:І С:Ібо 1юмилки, та випуск звіТ) 

аудитора, що містить нашу думку. Обrрунтована впевненість є високим рівнем впевненості , 
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обrрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимоr МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім тоrо, ми: 
• ідентифікуємо та оцітоємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства qи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки. 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю: 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставина\1, а не .п.ля вис~їовлення ду tки 
щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінськи:м nерсона.тю,t : 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення npo безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів робимо висновок, qи існує суттєва невизначеність щодо 
подій або умов, які поставили б під знаqний сумнів можливість компанії продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої сутrєво1 
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невизначеносn, ми повиню привернути увагу в своєму зв1n аудитора до вщпов1дних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки rрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи 
розкриття та достовірне подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

1. Основні відомості про Товариство 

Таблиця 1. Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЛЬТАНА КАПІТАЛ " 31 12 20?0 станом на - 'D. 
№з/п ПоказЮІки 1 Даю 

1 Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

. "АЛЬТАНА КАЛJТАЛ'' 

2 Ідентифікацій ний код, 20337279 
зазначений в Єдиному 

державному реєстр~ 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців -
з Місцезнаходження 04053, м.КЮв, провулок Киянівський, 

будинок7А 

4 Дата державної реєстрації l0.12.1997 року Виконавчим ком1тетом 

Донецької міської ради 

5 Основні види діяльності 

5. І За Статутом - Діяльність з торгівлі цінними паперами: 

брокерська діяльність; 
дилерська діяльність; 

- Депозитарна діяльність: 

депозитарна діяльність депозитарної 

установи_; 

- Надання консультаційних послуг 

5.2 КВЕД 66.12 - посередництво за договорами ло 

цінних паперах або товарах~ 
66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері 

фінансових послуг, крt\1 страхування та 

пенсійного забезпечення. 

І 
6 Дата внесення останніх змін до Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО І 

установчих документів ТОВАРИСТВА "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" у 

новій редакції, зареєстоований 02.05.20l8p. 
7 Перелік учасників (акціонерів) ALTANA LIМITED (АЛТАНА ЛІМТТfЩ) 

(фізичні особи - прізвище, ім'я реєстраційний код 228601 , 
та по батькові: ЮDИдичні місцезнаходження: КоейгмvD Чембеm Роvд І 
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особи

найменування,організаційно
правова 

форма,місцезнаходження),які є 

власниками 5% і більше акцій 
(часток) на дату складання 

аудиторського висновку із 

зазначенням фактичної 
кіль:кості цього розміру 

Таун, Тортола, VGll 10, Британські 

Віргінські Острови - 32 700 000,00 грн. 
(тридцять два мільйони сімсот тисяч гривень 

ОО коп.), що становить 100% статутного 

кашталу товариства. 

2. Відповідність розміру власного капіталу за данними фінансової звітності заявника, 
складеної за останній звjтнвй період, що передував даті подання заяви про видачу 

ліцензії, вимогам, установленим нормативно-правовими актами КомісіJ 

Ми не проводили аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "АЛЬТ АНА КАПІТ АJГ' за останні звітні періоди, що передували даті 
подання заяви про видачу ліцензій. Тому ~rи не маємо можливості зробити висновок стосовно 
цього питання. 

3. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам. Формування та 
сплата статутного капjталу 

Приватне акціонерне товариство «АЛЬТ АНА КАІПТ АЛ» є юридичною особою із новим 
найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із 
зміною найменування Закритого акціонерного товариства «АЛЬТАНА КАПІТАЛ», що було 
створене відповідно до чинного законодавства України. Закрите акціонерне товариство 
«АЛЬТАНА КАІПТАЛ» є правонаступником усіх цивільних прав та обов'язків Закритого 
акціонерного товариства «ЮПРАС KAПITAfl>>. Відnовідно до рішення Загальних зборів 
акціонерів Закритого акціонерного товариства «ЮПР АС КАШТ АЛ» від 18 лютого 2009 року 
(Протокол № 45) Закрите акціонерне товариство «ЮПРАС КАІПТАЛ» перейменоване в 
Закрите акціонерне товариство «АЛЬТАНА КАП1ТАЛ». Закрите акціонерне товариство 
«ЮПР АС КАПІТ АЛ» є правонаступником усіх цивільних прав та обов'язків Закритого 

акціонерного товариства «Інвестиційна Компанія «Керамет Інвест». Відповідно до рішення 

Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Інвестиційна Компанія 
«Керамет Інвест» від 23 жовтня 2007 року (Протокол № 38) Закрите акціонерне товариство 
«Інвестиційна Компанія «Керамет Інвест» було перейменоване в Закрите акціонерне 
товариство «ЮПРАС КАПІТАЛ». Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна Компанія 

<<Керамет Інвест» було створене відповідно до Установчого договору, укладеного 
засновниками товариства 19 листопада 1997 року, шляхом перереєстрації Закритого 
акціонерного товариства «Фінансова Компанія «Керамет Інвест». Статут Закритого 
акціонерного товариства «Інвестиційна Компанія «Керамет Ін.вест» був зареєстрований 
виконкомом Ворошиловської районної Ради народних депутатів м. Донецька JO грудня 1997 
року, № 376/12. 

На момент створення товариства у 1997 році згідно установчих докуменnв розмір 

статутного фонду складав 210 000,00 грн. (двісті десять тисячrрн. ОО коп.) . 

Статутний фонд був сформований та сплачений за рахунок грошових коШТlВ 
Засновників: 

ЗАТ ,,Керамет" - 107 100,00 грн. (платіжне доручення № 895 від 20.08.1997р.)~ 

ЗАТ "Юпрас Капитал Менеджмент" - 102 900,00 грн. (платіжне доручення №1 вщ 
19.09.1997р.) 

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №15 від 12 липня 1999р.) 
статутний фонд товариства було збільшено за рахунок залучення додаткових інвестицій для 
поповнення обігових коштів товариства шляхом збільшення кількості простих акцій існуючої 
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номінальної вартості Статутний фонд збільшено на 4 790 000,00 грн (чотири 'fільйони 

сімсот дев'яноста тисяч гривень ОО коп.) шляхом додаткового випус.k.') 479 ООО (чотириста 
сімдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акuій грошовими кошта:а.ш та шнннми 

паперами засновників до розміру 5 ООО 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень ОО коп.). 
Свідоцтво No 454/ J/99 від 04. 10 . 1999р. про реєстрацію внлуС.k.")' акцій заь.-ритого 

Акціонерного Товариства "Інвестиційна Компанія ,,Керамет Інвест·· загальною 1'.-Їль1'.;С'ТЮ 500 
ООО (п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною варт1стю 10.00 грн. КОА..їІЗ на 
загальну суму 5 ООО 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень ОО коп ) 

Зміни до статуту закритого акціонерного товариства "Інвесnщійна Кошmвія J(ерамет 

Інвест" були зареєстровані Рішенням Виконкому Ворошиловської районноі Ра.:п1 L Поне.lІЬh 
за №301/19 від 21.07.1999р., реєстраційний № 631. 

Станом на 30.09.2008р. розмір статутного капіталу товариства склав 5 ООО ООО.ОО rрн 
(п'ять мільйонів гривень ОО коп.). Суча збільшення стаrутного капіта..~у у розм1р1 
4 790 000,00 грн. (чотири мільйони сімсот дев'яноста тисяч гривень ОО коп.) сплачено 

наступними внесками: 

Документ, на підставі якого Форма внеску Обсяг 

№ Засновник зроблено висновок про до стаrутноrо сШІаченої 

сплатустатутногофонлv Фонду частини, грн. 

1 ЗАТ ,,Керамет" Акт-прийому передачі N,03 Цінні папери 320 ооо.оо 
від 25.07.2001 Р. 

Акт-прийому передачі №2 Цінні папери 749 014,50 
від 18.07.2001 р. -

Акт-прийому передачі №1 Цінні папери 93 725,00 
від 09.07.2001р. 

Акт-прийому передачі №4 Цінні папери 1 280 160,50 
від 02.08.2001 р. 

РАЗОМ 2 442 900,00 

2 Прасолов Ігор Виписка про залишок на Цінні папери 300 000,00 
Миколайович рахунку в цінних паперах 

б/н від 03.07.2001 р. 

Виписка про залишок на Цінні папери 2 047 010,0 
рахунку в цінних паперах 

б/н від 03.07.2001р. 

Касовий ордер №62 від . Грошові кошти 90,00 
02.07.200 І D. 

РАЗОМ 2 347 100.00 -
всього 4 790 ооо.оо 

Вклад ЗАТ "КЕР АМЕТ" складається з: 
А) цінних паперів у розмірі 2 442 900,00 грн. (два мільйони чотириста сорок дві тисячі 
дев'ятсо'f гривень ОО коп.). внесених згідно насrупних доку~fентів: 

акт прийому-передачі №3 від 25.07.2001 р. простих іменних акц1й ВАТ . .Завод .J<рнста..'1·· 
на загальну суму 320 000,00 грн. ; 

акт прийому-передачі №2 від 18.07.2001 р. простих іменних акцій ВАТ .. Завод 
"Лисичанський завод гумотехнічних виробів" на загальну суму 749 01~,50 грн.: 
акт прийому-передачі №1 від 09.07.2001 р. простих іменних акшй ВАТ "Авдіївська 
автобаза" на загальну суму 93 725,00 грн.; 
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акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001р. простих Іменних акцій ВАТ 

,.Енергомашспецсталь" на загальну суму 427 999,94 грн.; 
акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001р. простих іменних акцій ВАТ 

"Дніпропетровський завод металевих конструкцій імені Бабушкіна" на загальну суму 
222 625,70 rрн.; 
акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001р. простих іменних акцій ВАТ 

"Старокостянтинівський завод ковальство-пресового устаткування" на загальну суму 91 
889,04 грн.; 
акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001 р. простих іменних акцій ВАТ ,,Криворізький 
завод ripниqoro машинобудування" на загальН) суму 199 092,91 грн.: 
акт прийому-передачі №4 від 02.08.200Ір. простих іменних акцій ВАТ "Первомайське 
шахтобудівельне управління" на загальну cy~ry 122 518,72 грн . : 

акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001 р. прости,-х і~tенних акцій ВАТ "Камиш

Бурунський залізорудний комбінат" на загальну суму 117 385, 18 грн.; 
акт прийому-передачі №4 від 02.08.2001р. простих 1менних акцій ВАТ 

"Краснолучвуглебуд" на загальну суму 30 629,68 грн.; 
акт прийому-передачі №4 від 02 .08.2001р. простих іменних акцій ВАТ ,,Дубов'язівський 

цукрокомбінат" на загальну суму 68 019,33 грн. 
Таким чином, загальна сума внеску ЗАТ ,,КЕР А.МЕТ'' становить 2 550 000,00 rрн. (два 

мільйони п' ятсот п' ятдесят тисяч гривень ОО коп.). 

Вклад Прасолова І.М. складався з: 
А) грошових коштів у розмірі 90,00 грн. (дев'яносто гривень ОО коп.), внесених згідно 

касового ордеру №62 від 02.07.2001р. 
Б) цінних паперів у розмірі 2 347 010,00 грн. (два мільйона триста сорок сім тисяч десять 
гривень ОО коп.), внесених згідно наступних документів: 

виписка про залишки на рахунках в цінних паперах АКБ ,,Донміськбанк" від 03.07.2001р. 
простих іменних акцій ВАТ "Новотроїцький м'ясокомбінат" загальною вартістю 
300 000,00 грн.~ 
виписка про залишки на рахунках в цінних паперах АКБ ,,Донміськбанк'' від 03.07.200lp. 
простих іменних акцій ВАТ "Київський м'ясокомбінат'· загальною вартістю 2 047 010,00 
грн. 

Загальна сума внеску Прасолова Ігоря Миколайовича становить 2 347 100,00 грн. (два 
мільйона триста сорок сім тисяч сто гривень ОО коп.). 

Загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 01 серпня 2008 року (протокол 
№41) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного фонду (капіталу) 
Товариства на 10 ООО 000,00 грн. до 15 ООО 000,00 грн., які з метою залучення додаткових 
коштів будуть спрямованj на розвиток Товариства. 

Згідно Наказу Товариства за №149 від 31.10.2008р. були затверджені результати 

закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) 
розміщення акці й закритого акціонерного товариства ,-,юПР АС КАПІТ АЛ". 

Згідно Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій закритого 

акціонерного товариства "ЮПРАС КАПІТАЛ", фактично розміщено акцїї загальною 
номінальною вартістю 2 ООО 000,00 грн. (два мільйони гривень ОО копійок), що становить 
20% від запланованого обсягу. 

Акції додаткового випуску були сплачені грошовими коштами фізиqної та юридичної 

осіб у встановлені строки на першому етапі, що підтверджується наступними платіжними 
документами: 

№ 
Назва юридичної особи або 

№тадата 
№тадата 

назва або Прізвище, та по- документу Внесено, грн . 
пп 

батькові 
договору 

nPo оплату 

І 
Товариство з обмеженою №В 1072-UC від плат1жне 

І 980 000,00 
відповідальністю ,ЛЕРШЕ 02.10.2008р. дооvчення 
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№ 
Назва юридичної особи або 

№тадата 
№тадата 

назва або Прізвище, та по- докумен1)' Внесено. грн. 
пп договору 

батькові поо оплатv 

ДЖЕРЕЛО" №21 від 

20. І О .2008р. 

платіжне 

2 
Прасолова Наталія №В 1073-UC від доручення N!'? 

20 ооо.оо 
Миколаївна 02.1 О.2008р. ВІд 

20. 10. 2008р. 

Разом 2 ооо ооо.оо 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протоко.1 Хо 43 від U5. l l .2008p ) 
товариством зареєстровано статут (нова редакція) закритого акuіонерного -овариства 

"ЮПРАС КАПІТАЛ", дата реєстраuії 09.12.2008р" номер запису 10701050013035165 
державним реєстратором Печерської районної ум.Києві державнОІ ад\ІІН страш1. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протоко:~ No 43 від 05.1 l .2008p.} 
Товариством зареєстровано статут (нова редакція) закритого акцюнерного товариства 
,,ІОПРАС КАПІТАЛ", дата реєстрації 09. 12.2008р., номер запис} 10...,0105001303:165 
державним реєстратором Печерської районної у м.І(иєві державної адм1юстрашї. Ста1утний 

фонд складає 7 000,0 грн. (сім тисяч гривень ОО коп.) і сплачений повн1стю та своєчасно) 
відповідності до вимог чинного законодавства. 

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 10 листопада 2009 року 
(протокол №47), було прийнято рішення про збільшення розміру статутного фонду (капіта.1)) 

товариства на З 200 000,00 грн. (три мільйони двісті тисяч гривень ОО коп.) до 10 200 000,00 
грн. (десять мільйонів двісті тисяч гривень ОО коп.) з метою залучення додаткових кошт1в, яю 

будуть спрямовані на розвиток Товариства. 
Згілно Наказу виконавчого органу тоRариства за №09/1 від 25.01.2010 р. було 

достроково закінчено та затверджено результати закритого (приватного) розміщення акцій та 
Звіт про резуль тати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства. 

Відповідно до Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій 
Товариства, запланований обсяг розміщення акцій загальною номінальною вартістю 
З 200 000,00 грн. (три мільйони двісті тися гривень ОО коп.) розміщений в повному обсязі, що 
становить 100% від запланованого. 

Акції, що були запропоновані до закритого (приватного) розміщення, сплачені 
грошовими коштами юридичною особою акціонером Товариства у встановлені строки на 
першому етапі розміщення, що підтверджується наступним платіжним документом: 

Назва юридичної 

№ особи або назва або №тадата № та дата докуменl)' про 
Внесено, грн. 

пп Прізвище, Ім' я та договору оnла1)' 

по-батькові 

1 
Компанія AL Т ANA В 1238-АС від платіжне доручення№ 1 від 

3 200 ООО.ОО 
LIМJTED 24.12.2009р. 24.12.2009р 

Наказом акціонера №7 від 09.09.20 lOp. було прийнято рішення про зб ... 'ІЬmення розмір) 
статутного фонду (капіталу) товариства ка 15 ООО 000,00 грн. (п'ятнадuять '-!L'ІЬЙонів гривень 
ОО коп.) до 25 200 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч гривень ОО коп.). з метою 

залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на розвиток товариства. 

Акції, що були запропоновані до закритого (приватного) роз-.rіщення. сплачен1 
грошовими коштами юридичною особою акціонером товариства у встановлені строки на 

першому етапі розміщення, що підтверджується наступним платіжним документом· 
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Назва юридичної 

№ особи або назва або № та дата № та дата документу про 
Внесено, rрн. 

пп Прізвище, Ім 'я та договору опла1)' 

по-батькові 

І 
Компанія ALTANA В 1328-АС від платіжне доручення№J від 

15 ооо 000,00 
LIМ1TED 23 . 11.2010р. 24.11.2010р 

Загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 8 серпня 2011 року (протокол 
№ 12), було прийнято рішення про збільшення розміру статутного фонду (капіталу) 
Товариства на 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот гривень ОО коп.) до 32 700 000,00 грн. 
(тридцять два мільйони сімсот гривень ОО коп.), з метою залучення додаткових коштів, які 
бу дуть спрямовані на розвиток товариства. 

Назва юридичної 

№ особи або назва або №тадата № та дата документу про 
Внесено, грн. 

пп Прізвище, Ім'я та договору оплату 

по-батькові 

1 
Компанія AL Т ANA В 1386-АС від платіжне доручення №2 від 

7 500 000,00 
LIМITED 19.09.2011 р 28.09.201 lp. 

Таким чином, на 31 .12.2020 р. та на дату складання аудиторського висновку статутний 

каruтал Приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" заявлений -
32 700 000,00 грн. (тридцять два мільйони сімсот тисяч гривень ОО коп.), сплачений -
32 700 000,00 грн . (тридцять два мільйони сімсот тисяч гривень ОО коп.) в повному обсязі у 
встановлений законодавством термін. 

Станом на З І . 12 .2020р. розмір статутного капіталу відповідає установчим документам 

товариства. 

4. Відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів, 
несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у 

тому числі на ринку цінних паперів 

Станом на 31 . l 2.2020p. аудиторами не виявлено у ГІРИВА ТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" наявності прострочених зобов'язань шодо сплати 
податків та зборів, несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові 

послуги, у тому ч.ислі на ринку цінних паперів. 

5. Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування 
статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір провадити 
п1юфесійuу діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з дати внесення 

змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства 

Ми не проводили аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" за 1997-2011 роки, тому ми не ~1аємо можливості 

зробити висновок стосовно цього mtтання. 

6. Інформація щодо пов'язаних осіб заявника, яких було встановлено аудиторами в 
процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності 

Пов'язаними особами ПРАТ «АЛЬТАНА КАШТАЛ» є: 

-Altana Limited (Британські Віргінські острови, рег. номер 22860 l) що є материнською 
компаюєю~ 

9 



-ТОВ «КУ А «Альтана Інвестмент Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35093832), що є дочірньою 
компанjєю, частка участі складає 99%~ 

-Амітан Олена Анатоліївна (Iflli 2930606906) - Генеральний директор Товариства, кінцевий 

бенефіціарний власник 

Аудитори не отримали від управлінського персоналу інформацію стосовно їх 

родинних відносин та родинних відносин інших пов'язаних осіб - фізічних осіб з метою 

виявлення більш широкого кола пов'язаних осіб. Альтернативні аудиторські процедури також 

не надали можливість аудитору отримати цю інформацію. 

7. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

Непередбачені активи та/або зобов'язання, ймовірність визнання яких на балансі є 
достатньо високою, станом на 31.12.2020р. відсутні. 

8. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника 

Станом на 3 І. І 2.202Ор. аудиторами не ідентифіковано події після дати балансу, які не 
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан заявника 

9. Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 
діяльність заявника у майбутньому та оцінка ступеня їхнього впливу 

Станом на 31 .] 2.2020р. аудиторами не ідентифіковано інші факти та обстави.ни, які 
можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому, крім вказаних у 

пояснювальному параграфі нашого зві1)' 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Договір № 5205/ 112020 на проведення аудиту укладено 18 березня 2021 р. 
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 

- початок перевірки - 18.03.202 lp., 
- закінчення перевірки - 20.04.2021р. 

Основні відомості про суб'ект аудиторської діяльності, що провів аудит 

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАJТhfПСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" 
Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вулиця Івана Франка, будинок 42Б, офіс 203 
Код за ЄДРПОУ - 31714676 
Керівник (аудитор) - Марченко Юлія Володимирівна 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що фірма пройшла 
зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до 

стандартів ауди1)', норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, 
що регулюють аудиторську дjяльність (згідно рішенню АПУ від 29.06.2017 №347/8) 

Інформація про включ.ення до реєстру - включено до розділу «Суб'єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 

аудиторів та суб 'єктів аудиторської діяльності під № 2738 
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є uей звп незалежного аудитора, є 

Петросова Любов Євгеніївна 

Аудитор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" 

незалежний аудитор 

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"АУДИТ СЕРВІС ГРУП" 

незалежний аудитор 

01030, м.Київ, 

вулиця Івана Франка, будинок 42Б, офіс 203 

20 квітня 2021р. 

Юhія Володимирівна Марченко 
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