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«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

 «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 

наданий незалежною аудиторською фірмою 

ТОВ «Рада Лтд» 

згідно з Угодою №1 від 30.01.2017 р.  

до Договору 05/17 на надання аудиторських послуг від 30 січня 2017 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Київ                                                                                                                «24» лютого 2017 р. 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

  
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

  
м. Київ                                                                                                                     «24» лютого 2017 р. 

 

Основні відомості про Товариство: 
 

Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Код ЄДРПОУ 35253924 

Вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами. 

серія, номер, дата видачі та 

термін чинності ліцензії на 

здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних 

паперів - діяльності з 

управління активами 

інституційних інвесторів 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 

управління активами), серія АЕ № 286594 від 09.10.2013 р., термін дії – 

необмежений, виданої Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку строком дії з 18.01.2013р.- необмежений (Рішення 

НКЦПФР №1183 від 27.12.2012р.), дата видачі ліцензії 09.10.2013р. 

 

Перелік інституційних 

інвесторів, активи яких 

перебувають в управлінні 

КУА 

 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ", код за ЕДРІСІ 2111400; 

 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд 

«Атлантік» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ", код за ЕДРІСІ 23300162; 

 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс 

Еквіті» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ", код за ЕДРІСІ 2321700 

Місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», надалі Товариство, зареєстровано 10.07.2007 р. 

Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису про державну 

реєстрацію 1014 102 0000 036058.  

Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів 

(інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), 

недержавних пенсійних фондів, страхових компаній). 

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління 

активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими 

видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.  

Форма власності – приватна. 

Телефон: (044) 590-54-54 

Нестатутної діяльності за перевірений період не встановлено. 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство мало наступні рахунки в банках: 

Поточний рахунок 26506376011801 в ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310 (грн., долари США) 
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Поточний рахунок 26502007786469 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» МФО 300614(грн., долари 

США) 

Поточний рахунок 2650201613967 в ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365(грн., долари США) 

Поточний рахунок 26504024059949 в АТ «Укрексімбанк» МФО 380333 (грн., долари США) 

Депозитний рахунок 2650300000062 в ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310 (грн..) 

Депозитний рахунок 26514303103201 в ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 

322699 (долари США) 

Депозитний рахунку 26519064059949 в АТ «Укрексімбанк» МФО 380333 (долари США) 

Депозитний рахунок 26518054059949 в АТ «Укрексімбанк» МФО 380333 (долари США) 

Депозитний рахунок 26510074059949 в АТ «Укрексімбанк» МФО 380333 (долари США) 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство філій не має. 

 

Опис аудиторської перевірки 

  

Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 07.02.2016р. по 23.02.2016р. на підставі 

Угоди №1 від 30.01.2017 р. до Договору 05/17 на надання аудиторських послуг від 30 січня 2017 р. 

та згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські 

товариства», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», Стандартів 

аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту 

згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122, з урахуванням вимог, 

викладених у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1227 від 02 

листопада 2006 року «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів».  

При складанні висновку ми керувались вимогами, що викладені у Рішенні Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від 11 червня 2013 року «Про затвердження 

Вимог 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 фондів) та компанії з управління активами». 

Метою проведення аудиторської перевірки було висловлення думки незалежного аудитора 

щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 р. у складі Балансу (Звіту про 

фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний 

капітал, Руху грошових коштів, та Приміток до фінансової звітності, що додаються. 

 

Концептуальна основа складання фінансової звітності Товариства 

 

Концептуальною основою складання річної фінансової звітності Товариства є Міжнародні 

стандарти фінансової звітності. Стислий огляд облікової політики стосовно використаних статей 

фінансової звітності, розкрито у Примітках до фінансової звітності. 

  

Відповідальність управлінського персоналу 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цих фінансових звітів у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 

впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 

представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або 

помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам.  

 

Відповідальність аудитора 
 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. 
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До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 

шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 

управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 

 

Висловлення думки 

 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки.  

На нашу думку, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх 

суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року та викладену у цій звітності 

інформацію у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності.  

 

Параграф з інших питань 

 

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і 

операції Товариства, так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і можуть далі 

перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та 

політичному середовищі України. Наша думка не була модифікована з цього приводу.  

 

ЗВІТ ПРО ІНШІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ 

 

 Статутний капітал 
.  

Для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до нормативних актів України, згідно 

останній редакції Статуту, яка зареєстрована 05.06.2015 р. Державним реєстратором, за рахунок 

внесків його учасників створено Статутний капітал у розмірі 8500 тис. грн., який згідно даним 

бухгалтерського обліку та наявним первинним документам є сплаченим повному обсязі 

грошовими коштами.  

Станом на 31 грудня 2016 року частки учасників Товариства складають: 

 

№ 

п/п 
Учасники 

Внесок до 

статутного 

капіталу, грн. 

% у 

статутному 

капіталі 
1 Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД, юридична особа створена 

та існуюча за законодавством Британських Віргінських 

островів 

1912500 22,5 

2 ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», юридична особа України 1691500 19,9 

3 АТ «Аккуро АГ», юридична особа створена та існуюча за 

законодавством Швейцарії 
425000 5 

4 Емерджінг Маркет Партнерз Холдінг АГ, юридична особа 

створена та існуюча за законодавством Швейцарії 
1912500 22,5 

5 Коттерхілл Інвестменс Лімітед, юридична особа створена та 

існуюча за законодавством Кіпру 
680000 8 

6 Яковенко Ю.Б., громадянин України. 1878500 22,1 

 Всього 8500000 100% 
  

Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року, статутний капітал ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» повністю сформований за рахунок грошових коштів в розмірі 8500 тис. 
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грн., що складає 100% від розміру статутного капіталу, встановленого Статутом в останній 

редакції, яка зареєстрована Державним реєстратором 05.06.2015 р.  

 

Власний капітал 

 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 13389,0 тис. грн., в т. ч.:  

- Статутний капітал – 8500,0 тис. грн.; 

- Резервний капітал – 292,0 тис. грн.; 

- Нерозподілений прибуток – 4597,0 тис. грн. 

 

Величина власного капіталу Товариства на 31 грудня 2016 року задовольняє вимоги пункту 

12 глави 3 розділу ІІ ліцензійних умов провадження професійної діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) щодо розміру власного капіталу 

компанії з управління активами.  

Дані про величину власного капіталу Товариства, що відображені в балансі Товариства 

станом на 31 грудня 2016 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів 

бухгалтерського обліку. 

Величина статутного капіталу, відображена в Балансі Товариства, відповідає розміру 

статутного капіталу, зазначеному у його Статуті.  

 Згідно Статуту Товариством створюється резервний фонд у розмірі не меншому 25% 

статутного капіталу, шляхом щорічного відрахування 5% відсотків прибутку Товариства.  

Розмір резервного капіталу в 2016 році збільшився на 102,0 тис. грн. та станом на 

31.12.2016 р. складає 292,0 тис. грн. відповідно до рішення Загальних зборів учасників, 

Протокол № 15/04-16 від 15.04.2016р. 

 

Облік необоротних активів 

 

Найбільш питома вага у складі необоротних активів Товариства станом на 31 грудня 2016 

року припадає на: 

 довгострокові фінансові інвестиції; 

 довгострокову дебіторську заборгованість.  

 

На звітну дату вартість довгострокових фінансових інвестиції на балансі Товариства 

становить 284 тис. грн. та складається з вартості фінансових інвестиції в акції українських 

емітентів, які обліковуються Товариством за справедливою вартістю. 

Розмір довгострокової дебіторської заборгованості становить 538 тис. грн. та складається із 

заборгованості покупців цінних паперів з терміном погашення 2018 р., яка відображена на балансі 

Товариства за теперішньою вартістю. 

Величина необоротних активів Товариства в порівнянні із минулим роком збільшилася за 

рахунок збільшення розміру довгострокової дебіторської заборгованості.  

 

Облік оборотних активів. 
 

Найбільш питома вага у складі оборотних активів Товариства станом на 31 грудня 2016 року 

припадає на: 

 поточні фінансові інвестиції; 

 іншу поточну дебіторську заборгованість.  

 

Станом на 31.12.2016 р. на Балансі Товариства обліковуються Поточні фінансові інвестиції, 

вартість яких становить 10878,0 тис. грн. 

Поточні фінансові інвестиції Товариства складаються з: 
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- інвестицій в акції українських емітентів, які обертаються на організованих ринках на суму 

510,0 тис. грн.; 

- суми грошових коштів на депозитних рахунках в національній та іноземній валютах з 

терміном розміщення більше 3-х місяців на суму 10368,0 тис. грн. 

Право власності на цінні папери, обліковані на Балансі Товариства станом на 31.12.2016 р., 

підтверджується Випискою про стан рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на 

31.12.2016 р.  

Цінні папери відображаються Товариством за справедливою вартістю, що відповідає 

вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», яка визначається Товариством за мінімальним 

біржовим курсом, визначеним серед наявних та оприлюднених останніх біржових курсів 

організованих ринків. 

Сума грошових коштів на депозитних рахунках в національній та іноземній валютах на 

Балансі Товариства станом на 31.12.2016 р. обліковуються за номінальною вартістю. 

Грошові кошти в іноземній валюті перераховані у гривні за курсом Національного банку 

України на звітну дату 31.12.2016 р., що відповідає вимогам МСБО 21 «Вплив змін валютних 

курсів». 

Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 31.12.2016 

р. підтверджується банківськими виписками та депозитними договорами, термін дії яких не 

закінчився. 

Станом 31.12.2016 р. на Балансі Товариства обліковується інша поточна дебіторська 

заборгованість на суму 1834,0 тис. грн., яка складається в основному із заборгованості за 

наданими авансами на купівлю цінних паперів та підтверджується договорами, термін дії яких не 

закінчився. 

Величина оборотних активів в порівнянні із минулим роком збільшилася на несуттєво за 

рахунок збільшення розміру грошових коштів на депозитних рахунках.  

Інформацію про структуру оборотних активів розкрито в Примітках до фінансової звітності, 

які складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

 

Облік зобов’язань. 
 

Станом на 31 грудня 2016 року поточні зобов’язання на балансі Товариства становлять 349 

тис. грн. та складаються в основному з кредиторської заборгованості зі сплати податку на 

прибуток за 2016 р. 

 Дані про величину зобов‘язань, що відображені в Балансі Товариства станом на 31 грудня 

2016 року, підтверджуються даними облікових регістрів.  

Всі поточні зобов‘язання Товариства відображені в Балансі за сумою погашення.  

Інформацію про структуру зобов’язань розкрито в Примітках до фінансової звітності, які 

складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

 

Облік фінансових результатів. 

 

Протягом 2016 р. Товариство надавало послуги з управління активами пайових 

інвестиційних фондів, здійснювало фінансову діяльність з розміщення грошових коштів на 

депозит та операції з цінними паперами. 

Доходи Товариства за 2016 р. пов’язані в т. ч. з отриманням процентів по розміщених 

депозитах, від курсових різниць при здійсненні перерахунку суми валютних коштів на поточних 

та депозитних рахунках та продажу та дооцінки вартості цінних паперів.  

Витрати Товариства за 2016 р. пов’язані в т. ч. з уцінкою валютних коштів на поточних та 

депозитних рахунках, собівартістю проданих цінних паперів та уцінкою вартості фінансових 

інвестицій.  
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Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, та 

складає за 2016 р. чистий прибуток у розмірі 1466,0 тис. грн., правильність визначення якого 

підтверджує аудиторська перевірка. 

Дані Звіту про фінансові результати про балансовий прибуток співставні з даними Балансу та 

що підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів.  

  

Додаткова та допоміжна інформація за вимогами НКЦПФР  

 

З урахуванням законодавчих вимог до аудиторського висновку компанії з управління 

активами аудитором надається нижче наведена інформація. 

В ході перевірки аудитору наданий перелік осіб, які вважаються пов’язаними особами 

Товариства для цілей перевірки по суті. Протягом 2016 р. операції з такими особами Товариством 

здійснювалися в межах звичайної господарської діяльності (придбання брокерських, орендних 

послуг, тощо) з вартістю операцій на рівні звичайних цін. 

В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариству щодо подій після 

дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив 

на фінансовий стан Товариства на 31.12.2016 р. Аудитором отримано відповідь про відсутність 

зазначених подій. 

Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 

управління активами)», затв. Рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 р. до Товариства 

застосовуються пруденційні нормативи для визначення загального рівня ризику Компанії з 

управління активами. 

В ході перевірки аудитору надана інформація про результати розрахунку пруденційних 

показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок показників Товариства. Аудитором 

проведено аналіз пруденційних показників діяльності Товариства та встановлено, що загальний 

рівень ризику Товариства в межах нормативного значення. 

В ході перевірки аудитором не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю 

Товариства за 2016 р., що перевіряється, та іншою інформацією, яка розкривається Товариством та 

подається до НКЦПФР компанією з управління активами згідно «Положення про порядок 

складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють 

управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке затверджене рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. № 1343, із змінами і 

доповненнями. 

В ході перевірки аудитор визначив високий рівень системи внутрішнього контролю та 

низький рівень ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

Протоколом №24/12-14 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" від 24.12.2014 р. затверджено «Положення про службу внутрішнього аудиту» та 

призначено внутрішнього аудитора. 

 

Відомості про аудиторську фірму 

 

- Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд»; 

- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  №1575, виданого згідно 

рішення Аудиторської Палати України  №101 від 18.05.2001 р.  (термін чинності Свідоцтва  

продовжено за рішенням АПУ №322/3 від 25.02.2016р. до 25 лютого 2021 року); 



- €в|доцтво ]ф375 г1ро внесенн'{ до ресстру аудиторських ф1рм, як| можуть проводити
аудиторськ1 перев1рки профес|йних уласник|в ринку ц1нних папер1в, виданого за р1тшенням
нкцпФР в|д 19 лготого 2013 року' сер|я |[ 000375

- Б1дпов1дальното особото е аудитор -[обов |{авло 1вановин, сертиф1кат сер|| А ]хгр003707 в|д
26.0з .1999р., терм|н чинност1 €ертиф1кату продовжено до 26.03 .201'8р';

- й|сцезн[!ход)кення [ФБ АуАиторська ф|рма <Рада -1]тд> м. 1{и|в, 3а_гт1зничне тлосе,47;

|[ерев|рка ф|нансово| зв1тност| товАРиствА з оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1ст}о
(компАн1я з упРАвл1нн'1 АктивАми (1ввкс вссвт мвнвджмвнт) за 201'6 р.
зд|йснена зг{дно з }годото ф1 в|д з0'01..20|1Р. до Аоговору 05/17 на надання аудиторських послуг
в1д 30 с|чня 2017 р'

|{ер|од проведення перев|рки: <<07>>л}отого 2017 р' - <<2з>> лфого 2017 р.
/

!

Аулитор
1ФБ Аулиторська ф|рма <Рада.[1тд>
сертиф|кат А ш9003701 в|д26.03.|999 р.
терм|н д|| продов)кено до 26.03.20|8 р.

!иректор з питань аудиту
?ФБ Аудиторська ф1рма <Рада.[{тд>
сертиф|кат А ш9005378 в|д 28'04 '1994 р'
терм|н д1{ продовх{ено до 28.04.2018 р.

к24> лтотого 2017 р.

м. (и|в, вул. [ейпцизька,2\37 '

[обов |[.1"

йаслова €.!1.

{-у
${"Р

а\
Ф!

\€
!з
|3


	EAM Audit 2016

