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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

щодо фінансового стану ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”                            
на 31.12.2012 р. 

  
м. Київ                                                          22 лютого 2013 р.
        

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 
 

 Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” провело перевірку  
фінансового стану ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, надалі Товариство, на підставі 
даних фінансової звітності на 31.12.2012 р.  

Мета аудиторської перевірки – формування та висловлення думки незалежного аудитора у 
вигляді аудиторського висновку щодо фінансового стану Товариства на підставі даних 
фінансової звітності Товариства станом на  31.12.2012 р.  

  Аудиторський висновок наданий для подання до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 
жовтня 2005 року N 520 “Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо 
фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)”, яке зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 27 жовтня 2005 р. за N 1273/11553.  

Під час проведення перевірки аудитор керувався Міжнародним стандартом аудиту №700 
“Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності” та вимогами до 
аудиторського висновку, які зареєстровані Рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку №1528 від 19.12.2006 р. “Про затвердження Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, яке 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 23.01.2007 р. за №53/13320 (із змінами та 
доповненнями). 

В ході перевірки було здійснено перевірку фінансового стану  Товариства на підставі даних  
наступних форм фінансової звітності Товариства: 

 
 Балансу  станом на 31.12.2012 р.; 
 Звіту про фінансові результати за  2012 рік; 
 Звіту про власний капітал за 2012 рік. 
 

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які 
надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 
господарських операцій. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА 
 
Аудитором перевірена фінансова звітність ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”  за 

2012 р., на підставі даних фінансової звітності здійснений аналіз фінансового стану Товариства.  

 

 

ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ» 
Код ЄДРПОУ 24741209  м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52, 

тел./факс 581-78-55 
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності  № 1747 
п/р  260093010446 в ПАТ АБ “Старокиївський Банк” м .Києва 

МФО 321477  
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Аудитор підтверджує, що фінансова звітність ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ” за 2012 р. складена на підставі національних П(С)БО та Закону України 
№996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та достовірно у 
всіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно з визначеною законодавством 
концептуальною основою складання фінансової звітності.   

Довідка про фінансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, містить 
визначення коефіцієнтів, на підставі яких здійснюється аналіз фінансового стану Товариства. Всі 
три коефіцієнти ліквідності (загальний, проміжний та абсолютний) значно перевищують 
нормативні значення, що свідчить про можливість Товариства негайно розрахуватися по вимогам 
кредиторів та по своїм поточним зобов’язанням без загрози порушень структури капіталу.  

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом відповідає нормативному значенню, 
тобто забезпеченість заборгованості власними коштами Товариства не перевищує  норму.  

Коефіцієнт фінансової незалежності відповідає нормативному значенню, тобто 
фінансування діяльності за рахунок залучених коштів  здійснюється також в межах норми. 

В 2012 р. діяльність Товариства була збитковою, що обумовлено перш за все від’ємним 
фінансовим результатом від реалізації цінних паперів та витратами, пов’язаними з уцінкою 
цінних паперів. 

В той же час фінансовий стан ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” на 31.12.2012р. 
є стабільним за рахунок того, що у Товариства практично відсутні зобов’язання. 

Базуючись на даних фінансової звітності Товариства, яка аудитором перевірена, 
аудитор констатує на 31.12.2012 р.  стабільний фінансовий стан ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ”. 

Розмір власного капіталу Товариства становить станом на 31.12.2012 р. 7457 тис. грн., що 
відповідає вимогам п.17 Гл.3 Розд.ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами)», затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 26 травня 2006 року N 341 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. за N 
864/12738: «Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та 
не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного 
капіталу на рівні не менше ніж 7000000 гривень». 

3. Додаткова інформація щодо відображення Товариством інформації про види активів, 
зобов’язань та розмір власного капіталу 

Додаткова інформація щодо показників фінансової звітності Товариства надається згідно 
вимогам «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та 
професійними учасниками фондового ринку», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР  № 1528 від 
19.12.2006 р., із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року N 981. 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. 
за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов‘язані з 
їх використанням. 

Найбільшу питому вагу у складі оборотних активів Товариства займає «Інша поточна 
дебіторська заборгованість», яка дійсно є поточною та складається здебільшого із заборгованості 
за реалізовані цінні папери та за грошовими коштами, перерахованими на купівлю цінних 
паперів. 

Поточні фінансові інвестиції обліковані на балансі Товариства за справедливою вартістю 
(за наявності біржового курсу для визначення справедливої вартості) та за собівартістю 
придбання (за відсутності біржового курсу для визначення справедливої вартості), що відповідає 
вимогам П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції”. 

Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 
31.12.2012 р. підтверджується банківськими виписками, депозитними договорами, термін дії 
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яких не закінчився, та випискою зберігача в частині залишку грошових коштів, заблокованих для 
здійснення операцій з цінними паперами на організованому  ринку (ПАТ «Українська біржа»). 

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно 
визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. 

На балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. обліковані поточні зобов'язання Товариства в 
сумі 19 тис. грн., які складаються із кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та 
поточних зобов’язань за розрахунками. 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 
Товариством інформації за видами активів та зобов’язань національним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку. 

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства становить 7457 тис. грн. та 
складається зі статутного капіталу у розмірі 8500 тис. грн., іншого додаткового капіталу у 
розмірі 97 тис. грн., резервного капіталу у розмірі 61 тис. грн., непокритого збитку у розмірі 
1201 тис. грн. 

Протягом 2012 р. статутний капітал Товариства не змінювався, інший додатковий капітал 
не змінювався, формування резервного капіталу не відбувалось за наявності непокритого 
збитку. 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 
Товариством інформації про власний капітал національним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку. 

 
4. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 
Адреса ПП “АФ “ТИМЛАР–АУДИТ” – 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52. Тел. 

(044) 581-78-55,  e-mail: larisa@timlar-audit.com.ua  
Свідоцтво про внесення Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР–

АУДИТ” до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001 р., чинне до 
24.02.2016 р.   

 Свідоцтво про внесення ПП “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” до Реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000123 від 22.02.07 р., 
реєстраційний номер Свідоцтва №138, чинне до 24.02.2016 р.  

Перевірка проведена аудитором Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-
АУДИТ” Гальчук Л. М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 
31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату продовжена на підставі 
рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р. та №221/2 від 04.11.2010 р., 
сертифікат чинний до 31.10.2015 р.). 

Аудиторська перевірка здійснювалася за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 
будинок 33, літера «Н», група приміщень №18, 11-го поверху. 

 
 

Перевірку провела  
аудитор ПП “АФ “ТИМЛАР–АУДИТ”   Гальчук Л. М.   
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ДОВІДКА 
про фінансовий стан 

ТОВ “КУА “ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”  
станом на 31.12.2012 р. 

 

Показники Станом на 31.12.2012 р. Примітки 

1.Коефіцієнти ліквідності:   

1.1. Загальний (коефіцієнт 
покриття) 
К1.1 = II розділ  активу балансу 
/ IV розділ пасиву балансу 

7370 / 19 = 387,9 

N>2; для покриття 
поточних зобов’язань 

власних оборотних 
активів достатньо 

1.2. Проміжний 
К1.2 = сума рядків 150-250 
активу балансу / IV розділ 
пасиву балансу 

7370 / 19 = 387,9 

N>1; для покриття 
поточних зобов’язань 

власних оборотних 
активів достатньо 

1.3. Абсолютної ліквідності 
К1.3 = Грошові кошти (сума 
рядків 230-240 активу балансу) 
/  IV розділ  пасиву балансу 

2476 / 19 = 130,3 

N>0,5; для покриття 
поточних зобов’язань 

власних грошових 
коштів достатньо 

2. Коефіцієнт покриття 
зобов’язань власним капіталом 
(фінансування): 
К2 = II + IIІ + IV розділи пасиву 
балансу / I розділ пасиву 
балансу 

19 / 7457 = 0,003 

N<1,0; забезпеченість 
заборгованості 

власними коштами 
відповідає нормативній 

3. Коефіцієнт фінансової  
незалежності (автономії): 
К3 = I розділ пасиву  балансу /  
I + II + IIІ розділи  активу 
балансу 

             7457  / 7476 = 0,997 

N>0,5; обсяги 
залучених джерел  

відповідають 
нормативним 

4. Коефіцієнт ефективності 
використання активів: 
К4 = балансовий прибуток 
(форма 2) / всього за активами 
балансу 

Коефіцієнт не визначався за 
наявності балансового збитку 

за 2012 р. 

На одиницю 
інвестованих в активи 

коштів в 2012 р. 
чистого прибутку немає 

5. Коефіцієнт ефективності 
використання власних 
коштів(капіталу): 
К5 = балансовий прибуток 
(форма 2) / I розділ пасиву 
балансу 

Коефіцієнт не визначався за 
наявності балансового збитку 

за 2012 р. 

На одиницю власного 
капіталу  в 2012 р. 

чистого прибутку немає  

 
 
 
 

Аудитор ПП “АФ “ТИМЛАР–АУДИТ”   Гальчук Л. М.   


