
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
за 2018 рік 

 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
учасникам та керівництву  

Звіт незалежного аудитора надається з урахуванням вимог: 

- «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. 

- «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 інвестиційних фондів) та компаній з управління 
активами», затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11 червня 2013 року N 991, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 
р. за N 1119/23651. 

Звіт щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» за 2018 р. 

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

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 

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 18.01.2013 р.- необмежений 
(Рішення  НКЦПФР №1183 від  27.12.2012 р.), дата видачі ліцензії 

 

 

ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 24741209 

м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52 
тел./факс 581-78-55 

Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності №1747  



інституційних 
інвесторів 

09.10.2013 р. 

 
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; 

 Акціонерне товариство "Закритий недивесифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд "ФІНАНСОВИЙ РЕЗЕРВ", код 
ЄДРПОУ 41217056, код за ЄДРСІ 13300498; 

 Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд «Палатин», код ЄДРПОУ 
42316453, код за ЄДРСІ 13300643 - з 23.10.2018р. 

Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ  «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  зареєстровано 10.07.2007 р.  Шевченківською 
районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 
1074 102 0000 026058.  
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.  

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 
2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик.  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства. 

Таким чином нами висловлено немодифіковану думку стосовно фінансової звітності 
Товариства за 2018 р. 



Основа для думки  

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом 
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 
а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання 
їх як основи для нашої думки.  

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось 
під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті.  

Здійснення оцінки активів, застосовані облікові оцінки 

Питання, пов’язані із оцінками балансових статей Товариства, є ключовими з урахуванням їх 
впливу на визначення пруденційних нормативів, що використовуються для вимірювання та 
оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності. 

Згідно прийнятій обліковій політиці: 

- оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю, визначеною на 
рівні теперішньої вартості майбутніх платежів із застосуванням ставки дисконтування на рівні 
облікової ставки НБУ на дату звітності (збільшену на 50 процентних пунктів) згідно МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти». 

У складі «Іншої поточної дебіторської заборгованості» Товариством обліковано заборгованість 
за реалізовані цінні папери та за наданими позиками. 

«Інша поточна дебіторська заборгованість» становить 759 тис. грн., відображена Товариством 
на Балансі станом на 31.12.2018 р. за теперішньою вартістю майбутніх платежів із 
застосуванням ставки дисконтування в розмірі 18,5% річних. Інша поточна дебіторська 
заборгованість відображена Товариством за чистою вартістю за відрахуванням сформованого 
резерву очікуваних кредитних збитків в розмірі 62 тис. грн.  

- визнання, класифікація  та оцінка фінансових інвестицій Товариства здійснюється в 2018 р. 
згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

У складі «Поточних фінансових інвестицій», вартість яких становить 8561 тис. грн., 
відображено вартість  цінних паперів (акцій українських емітентів) на суму 497 тис. грн. та 
депозитів в іноземній валюті з терміном розміщення більше трьох місяців на суму 8064 тис.грн.  

Вартість акцій українських емітентів визначена Товариством за справедливою вартістю: 

 Акції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на суму 386 тис.грн. активно торгуються на 
організованому ринку і мають біржовий курс, тому віднесені до першого рівня ієрархії; 

 Акції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на суму 111 тис.грн. торгуються на 
організованому ринку, але біржового курсу не мають, тому були оцінені за останньої 
ціною на Українській біржі і віднесені до другого рівня ієрархії; 



 Акції ПАТ «Коровай» не мають обігу на організованому ринку, річної фінансової 
звітності за останні три роки немає. В 2016 році була проведена уцінка даного активу до 
нульової вартості. 

 23.04.2018р. на виконання Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 
20.04.18 було накладено обмеження щодо акцій ПАТ «Мотор Січ», а саме заборонено 
внесення змін до системи депозитарного обліку. В зв’язку з цим Товариством на основі 
використання закритих вхідних даних та професійного судження було прийняте рішення 
щодо уцінки акцій ПАТ «Мотор Січ» до нульової вартості і переведення їх до третього 
рівня ієрархії. 

Оцінка депозитів в іноземній валюті терміном розміщення від 4-х до 12-ти місяців здійснюється 
за амортизованою вартістю. За розрахунками Товариства збиток від знецінення цього 
фінансового активу складає 0%, оскільки депозити розміщені виключно в державних банках.  

-первісна та подальша оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка грошових коштів 
та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у національній валюті за офіційними 
курсами іноземної валюти до національної валюти Національного банку України. 

У складі грошей та їх еквівалентів на 31.12.2018 р. Товариство обліковує кошти в розмірі 4697 
тис.грн. на поточних рахунках та депозити до запитання в АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь 
Банк» та АТ «Ідея банк».  

Інші питання 
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., був проведений 
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» та 28 лютого 2018 р. було 
висловлено немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності. 

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

Управлінський персонал несе відповідальність 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 суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства 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 
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не 
має інших реальних альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства.  

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована 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 обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  



 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи 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 обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;  

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;  

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення; 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті аудитора.  

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ (Звіт про 
інші правові та регуляторні вимоги) 

Законодавчі та нормативні акти України додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту 
або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському звіті за 
результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою 
до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА.  

ОПИС ПИТАНЬ І ВИСНОВКИ, ЯКИХ ДІЙШОВ АУДИТОР ЩОДО ДАНИХ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК 

 
 



Статутний  капітал 
Для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до нормативних актів України, згідно 
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 2018 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 2018 року, статутний капітал ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  «ІВЕКС 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» повністю сформований за рахунок грошових коштів в розмірі 8500 
тис. 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 31.12.2018 р. становить 14246,0 тис. грн., в т. ч.:  

 Статутний капітал – 8500,0 тис. грн.; 
 Резервний капітал – 2125,0 тис. грн.; 
 Нерозподілений прибуток – 3621,0 тис. грн. 

Величина власного капіталу Товариства на 31 грудня 2018 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 2018 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 2018 році збільшився на 367 тис. грн. відповідно до рішення 
Загальних зборів учасників, Протокол № 30/03-18 від 30.03.2018 р. та станом на 31.12.2018 р. 
досягнув 25% статутного капіталу і складає 2125,0 тис. грн 

  Облік необоротних  та оборотних активів 
Величина необоротних активів Товариства в порівнянні із минулим роком зменшилася за 
рахунок зменшення розміру довгострокових фінансових інвестицій та складає на 31.12.2018 р.  
3 тис.грн.  
Інформація про оборотні активи Товариства віднесена аудитором до ключових питань аудиту та 
розкрита у розділі Звіту «Ключові питання». 

Величина оборотних активів в порівнянні із минулим роком незначно зменшилася на 47 
тис.грн. в основному за рахунок зменшення розміру «Дебіторської заборгованості за виданими 
авансами» та збільшення грошових коштів на поточних банківських рахунках.  

 Облік зобов’язань 
Станом на 31 грудня 2018 року поточні зобов’язання на балансі Товариства становлять 16 

тис. грн. та складаються в основному з кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги. 

 Дані про величину зобов‘язань, що відображені в Балансі Товариства станом на 31 грудня 
2018 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 2018 р. Товариство надавало послуги з управління активами пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів, здійснювало фінансову діяльність з розміщення 
грошових коштів на депозит та операції з цінними паперами. 

Доходи Товариства за 2018 р. пов’язані в тому числі з реалізацією послуг з управління 
активами ІСІ, 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 2018 р. пов’язані в т. ч. з уцінкою валютних коштів на поточних 
та депозитних рахунках, собівартістю проданих цінних паперів та уцінкою вартості 
фінансових інвестицій.  

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, 
та складає за 2018 р. чистий прибуток у розмірі 24,0 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.   



ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА РОЗКРИВАЄТЬСЯ В ЗВІТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

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 2018 р. операції з такими особами 
Товариством здійснювалися в межах звичайної господарської діяльності (операції з купівлі-
продажу цінних паперів, 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 31.12.2018 р. Аудитором отримано 
відповідь про відсутність подій, які вимагають коригувань після закінчення звітного 
періоду, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду». 

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 2018 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. 

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит та 
обставини виконання завдання з аудиту: 
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д|яльн1сть> надасмо п!Атверд:тсення -''.-.,' обстав1{]1 виконання завдання з аудиц ф|наноово|

зв|тност1 1овариства.

йи не надавали 1овариству 1-1оолуги' заборонен| за1(онодавотвом'

|1риватне п|дприсмотво <АуАиторська ф|рма к1!1й}|АР-Аудит> його влаоники, посадов1

особи .''точ'.ий партнер з аудиту та |нтп! прац]вни1(и с незш1ея{ними в|д 1овариства, не брали

унаст| у п!д.ото"ц1 та прийнятт1 управл|нсьт<их р|тпень 1овариотва в пер1од. охоплений

.'-р-"]р-,'' ф|нансовото зв|тгт|отто, та в пер1од 11а'|!ан{1я послуг з ауАиту тако| ф1наноово{

зв| гнос :!.

|1ояонення щодо обсягу аудиту та властивих для ауд!{ту обме>т<ень, результативност! ауАиц в

частин] виявлення пору11]ень (зокрема пов'язаних |з штахрайством) надан| нами у параграф1

<Б|дпов1дальн!сть аудитора за аудит ф|нансово| зв!т'ност!> у розд!л| <3в!т тшодо аудиту

ф!нансово: зв! гнос г!,, шього зв! г5 .
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