
[|п (АФ (ти1\4пАР - Ауд1т)
(ол €,{Р|1@у 24741209

м. 1{и!в, вул. |1рир!нна,6уА. 1, кв.52
тел./факс 581-78-55

€в|доцтво про внесення до Реестру суб'скт1в ауАиторсько|

д!яльност! !{р \747, видане АуАиторського палаток) !кра!ни з0.03.01

1игидаР-Ауду1т

3в[т ншзАлвжного АудитоРА
щодо р1нно| ф|нансово] зв!тност1 товАРиствА з оБмвжвно}о

в1дпов1дАльн1ст}о (компАн1я з упРАвл1ння АктивАми (1ввкс вссвт
мвнвджмвнт) станом на 3|.|22017 р.

Ёац1она_гльн|й ком|с1] з ц!нних папер|в та фондового ринку' у{аоник{|м та кер1вништву

товАРиствА 3 оБмвжвно}о в1дпов1дА-т1ьн1ст}о (компАн|я з упРАвл1нн'{
АктивАм14 к|ББ(€ вссвт мвнвджмвнт).
3в1т незалежного аудитора надасться з урахуванням вимог <|!оложення про порядоц

складання та розкриття |нформац1{ компан1ями з управл|ння активами та особам!!, !1\9

зд|йснтототь управл|ння актив:}ми недерж€1вних пенс1йних фонд1в, та под{}ння в|дпов1дних

документ!" д' Ёац1онально| ком|с1| з ц1нних папер1в та фондового ринку)' яке

,''""рл*"не р!тшенням Ёац|онально! ком1с|] з ц1нних папер!в та фондового ринку в1д

02102012 р.]ф 1343' |з зм|нами 1 доповненнями'

3в!т щодо ф|нансово[ зв!тност! товАРиствА з оБмш)!{вно!о
в|дповцАльЁ1ст!о (цомпАн[я з упРАвл|ння АктивАми (|вшкс

вссвт мвнв'дя{мвнт) за2017 р.

0сновн! вйомост! про [ФБАРиство з оБмш)|{ш'но1о
в|дпов|дАльн!ст!о (компАн|я з упРАвл1ння АктивАми (|вшкс

шссшт мшнв'джмвнт>' надал! [овариство

[1айменування вно}о
в1дпов1дАльн1ст}о (компАн1я 3 упРАвл1ння
АктивАми (1ввкс вссвт мвнвджмвнт)

(од сдРпоу
3525з924

Бид д|яльност| за
кввд

66.30 }правл|ння фо"дами.

сер|я, номер, А&|4
видач! та терм|н
чинност| л|ценз||
на зд!йснення
профес|йно[
д|яльност| на ринку
ц|нних папер|в

д|яльност| 3

ушравл|ння
активами
!нституц|йних

-[1ценз|я на зд|йснення профес|йнот д!яльност! ъ|а

фонловому ринку д|яльност! 3 управл|ння активами

|нституц!йних |нвестор|в (д|яльн|сть з управл!ння
активами), сер!я Ав ]\ъ 286594 в|д 09.10.20|з Р.,

терм|н д1т необме}кений, виданот Ёац|онально}о

ком|с1сго з ц|нних папер|в та фонлового ринку
строком д1т 3 1 8.01 .20|з р.- необме)кений (Р|тпення

нкцпФР ]\ъ1 183 в!д 27 .|2.2012 р.) , дата видач|



|нвестор|в л|ценз|[ 0 9 .10.20|з р.

|1ерел1к
|нституш|йних
|нвестор|в, активи
яких перебува}оть в

управл|нн! куА

2321700;
. Акц|онерне товариство

. Б|дкр итий спец|ал|зов аний пайов ий !нвестиц!йний

фонл (соф||вський>> товАРиствА 3

оБмвжвг{о}о в1дпов1дАльн1стю
''компАн1я з упРАвл1ння АктивАми
''1ввкс вссвт мвнвджмвн['', код за вдР1с1
211 1 400;

. 3акри тий недиверсиф|кований венчурний лайовий
|нвестиц|йний фо*'д <Атлант|к> товАРиствА 3

оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1ст}о
''компАн1я 3 упРАвл1ння АктивАми
''1ввкс вссвт мвнвджмвн1'', код за вдР1с1
2зз001 62;

. 3акритий недиверсиф|кований
91,

|тау|овии

|нвестиц|йний фонд к1векс Бкв!т|> товАРиствА
3 оБмвжвно1о в1дпов1дАльн1ст}о
''компАн1я 3 упРАвл1ння АктивАми
''1ввкс вссвт мвнвджмвн['" код за вдР1с1

''3акритий
недивесиф|кований венчурний корпоративний
|нвестиц|й ний фонл''Ф1нАнсовии РБ3вРв'' код

сдРцоу 412]..7056, код за €!Рс1 13300498.

\4|сце3наход)кення

товАРиство з оБмвжвно1о в1дпов1дАльн1ст}Ф к(Ф1у1пАн!я 3 упРАвл1нн'{
АктивАми (1ввкс вссвт мвнвджмвнт) заресстровано |0'07 '2007 р'

11!евченк1всько}о районното у м!ст| !{исв| державно}о адм1н|страц!ето, номер запису про

держ{шну реестрац1то |0\4\02 0000 036058'' пр"ййетом д!яльност! 1овариства с управл!ння активами |нституш1йних |нвестор1в (

|нститут|в сп|льного |нвестування (пйових та корпоративних |нвестиц1йних фонд|в),

недержавних пенс|йних фонл1в' сщахових компан1й)'

д!яльн1сть з управлй'" ''''й'*й |нституш|йних |нвестор|в (д1яльн|сть з управл|ння

активами) становить викл1очний вид профес!йно] д1яльност! та не мо)ке поеднуватись з

|нштими видами профес|йно| д1яльност| на фондовому ринку, кр|м випалк|в, перелбачених

чинним законод.}вством'
Фрган{заш1йно-правова форма _ товариотво з обмежено}о в|дпов|дагльн|стто.

[умка

1!1и провели ауд14т ф1нансово| зв1тност! товАРиствА з

втдпоЁтддльн1стю (компАн1я з упРАвл1ння АктивАми
мвнвджмвнт), надал! 1овариств о, за 201,7 р'

€клад перев1рено! ф|на:лсово! зв|тност! с наступним:

о Баланс (3в|т про ф|нансовий стан) на3\.12'20|7 р';
. 3в!т про ф|нансов1 результати (3в|т про сукупний дох|д) за20|7 р|к|'

о 3в1т про рух гро11|ових котшт|в (за прямим методом) за20|7 р|к;
. 3в1т про власний кап!тал за20]д7 р|к;
о |[рим1тки до ф1на:тоово] зв|тност| за20|1 р|к;'

оБмвжвно}о
(1ввкс вссвт



|[ерев|рен1 аулитором |[рим1тки до ф|нансово] зв|тност1 м!стять сттаслий опис

найважлив1тпих аспект!в прийнято| 1овариством обл|ков|й пол!тиц1, а саме: |

- обраному методу оц1нки вартост1 ф|нансових !нвестиц|й;
- обраному методу оц1нки деб|торсько{ заборгованост!;
- обраному методу оц1нки гро1||ових коцлт1в та !х екв!валент1в.

Ёа на[шу А}мк}, ф!нансова зв!тн1сть 1овариства, [цо додаеться' вйобраэкас

лостов1рно, в ус!х суттевих аспектах ф!нансовий стан 1овариства на 31 грулня 2017

р., його ф!нансов! ре3ультати | гроппов! потоки за р!к, пцо зак|нчився 3азначенок)

датою' вйповйно до 1![|яснародних стандарт!в ф!нансово! зв1тност!.

1аким чином н.|ми висловлено безумовно позитивну думку стосовно ф|нансово!

зв|тност| 1овариства за 201,7 р.

йи провел|1 ауш1т ф|нансово! зв1тност! 1овариства за 20|7 р. в|дпов|дно до }м1|жнаролних

станларт!в ауш1ту та з ур€хув!!нням полох(ень <8т.пдог до ауд'1торського висновку, що

,'д'.."." до [ац|она-тльно| ком|с!| з ц|нних папер!в та фондового ринку при розщитг1

1нформаш1| про резу.тътати д!яльност| 1нстицтБ сп!льного |нвестування (пйових та

корпоративних !нвестиц|йних фонд|в) та комп€1н|й з управл1ння {|ктивс!ми), затверджених

Р|тпенням Ёац1онально! ком|о1| з ц|нних папер1в та фондового ринку в|д 11 нервня 2013

року }.{ 99:^, яке зарессщовано в !м1|н|сторств1 тостиц!| }кра!ни 05 липня 2013 р. за }.{

|||912з651'

Ёа:шу в!дпов|да-тльн!сть зг|дно з цими стандартами вик-т1адено в розд|л1 к8йповйальн|сть

ауд1тора за ауш1т ф|наноово| зв!тност1)) н{}1пого 3в!ту. йи е нез:}лех(ними по в1дтотпентт:о

ло товариства зг|дно з (одекоом етики профес1йних бухгалтер|в Рали з м|жнаро.шних

стштдарт|в етики для бщга-тлтер|в, нада-гл| (одекс РмсвБ, та етичними вимогами'

заотосовними в }кра!н| до н€|!пого аудгтт! ф|ншлсово! зв|тност|, а також виконали |нш:|

обов'язки з етики в|дпов|дно до цих вимог та 1(одексу РмсвБ.

йи вважаемо' що ощима*т| наш:и ауш1торськ1 докази е достатн|ми ! прийнятними д|я

використання !х як основи для натпо| думки'

[1ояснговальний параграф :

Ё{е вносячи застережёнь до нагцо| думки, ми звертаемо Бшпу увагу на те, що

д|яльн1сть | операш1| 1о"ар".',а' так с[|мо як 1 д|яльн|сть |нтпих компатт|й в 9кр#н1,

!еребу"а'оть ! йо>ку'" д-{ перебувати протягом певного наоу п|д вппивом щившоно|

'.""'"'"-ност1 
в економ|чному та пол1тичному середовищ| }кра!ни. Ёатпа думка не була

модиф1ков!}на з цього приводу.

|(лпочов! питання аудиту 
:

1(лточов1 питання ауд'1ц визначен| зг|дно положень мсА 701 <|[ов|домлення 1нформатд!| з

к^т1}очових питань аудиц у зв|т! нез{}лежного аудитора> та с наступними.

|[итання, пов'язан1 |з оц1нками ба.тладтсових статей 1овариства' е к^]1к)човими з ур{жув!!н}1я\{

|х впливу на визначення пруденц1йних норматив1в' що використову1оться для вим1ртовштня

та оц|нки з{ш(}льних ризик1в д1яльност1 з ущавл!ння .}ктив{}ми.

3д!йснення оц!нкп актив!в, застосован! обл|ков! оц!нки

3г1дно прийнят|й обл|ков|й пол1тиц|:

- оц|нка деб!торсько[ заборгованост1 зд1йснтоеться за справедливото варт|ст}о' ви3начено1о

на р!вн1 тепер|тшньо! вартост| майбутн|х платеж|в |з застосуванням ставки дисконцван!{я

на р|вн1обл|йово! ставки ЁБ} на дату зв|тноот| зг!дно мсФз 9 <Ф1нансов1 |нсщрленти).
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} склад1 к!еб1торсько! заборгованост1 за видан'1ми аванс{}ми>' варт1сть яко] отановитъ

1682 тис. грн., 1овариством обл1ковусться неф1нансова деб|торська заборгован|сть за

виданими аванс.!ми за ц|нн| папери. 3азначена леб1торська заборгован|сть е потот1но1о та
не м1стить ознак змен[шення корисност|. 

1

у склад| <|нтпо1 поточно] деб1торсько| заборгованост|> 1овариством обл1ковано

заборговатл|сть за реа-тл|зован| ц|нн! папери т а за ъ\аданими позиками.

к1нтпа поточна леб|торська заборгован1сть> становить 533 тис. гРн., в1дображена

1овариством на Баланс1 станом на 3|.|2.2017 р. за тепер1тпньото варт!ст:о майбутн!х
платеж1в 1з застосув[|нням ставки дисконтуванъ|я на р!вн| обл!ково] ставки ЁБ9 в розм1р|
|4оАр|ннпх.

_ визнання, класиф!кац|я таоц1нка ф1нансових !нвестиц1й 1овариства зд|йснюетьоя в2017

р. зг|дно мсФз 9 <Ф|нансов! |нструменти)).

} склад! к|!оточних ф|нансових 1нвестиц|й>, варт|сть яких ст:}новить 8330 тис.

щн., в|добракено варт|сть ц1нних папер!в (акш1й укра!нських ем|тент|в) та депозитних

в.1л}отних вклад1в з терм|ном розм!шення б|льтше трьох м1сяц|в.

Барт1сть акц|й укра!нських ем!тент|в визначена 1овариотвом за спр.}ведливо}о

варт|стто, за пер1шим р|внем |срарх|| справедливо| вартост1 з урахуванням б|ржових курс1в

на орган|зованих ринках.

Фц1нка депозит|в в |ноземн|й валтот1 зд|йснтоеться за справедливото варт|ст1о, яка

дор1внтое !х ном1нальн|й вартост1 у нац|ональний ва-гттот|, визнанен|й з урахуванням

оф|ц|йного куроу ЁБ} на зв1тну лац.

-перв|она та под.ш{ьтпа оц|нкв гро1пових коцтт1в та !х екв1ва-глент|в зд|йстт:оетьоя за

справедливото варт1стто' яка дор|вн!ос !х ном|на_гльн|й вартост|. |1ерв1сна та подапь1па

'ц1".' 
гро1шових котпт|в та !х екв|ва.глент|в в |ноземн1й валтот| зд1йснтоеться у наш|оналльн|й

валтот1 за оф1ш|йними курсами |ноземно] ва-глтоти до нац|онально] валтоти Ёац1онапьного

банку }кра[ни.

|нпп! питання

Аулит ф1нансово| зв|тност| [овариства за попередн|й р|к, що зак|нчився 31 щулня 2016р.

оу" ,рБ,е дений |нтцим аудитором ' яку|й 24 лтотого 2017 року висловив безрговно_

позитивну думку щодо ш|е! ф1нансово[ зв1тност|' 
1

Бйповйальн!сть кер!вництва 1овариства за ф!нансову зв!тн!сть

1(ер|вництво 1овариства несе в1дпов!да-тльн|сть за склад.1ння | достов|рне под.!ння

ф!нансово[ зв|тност| в|дпов|дно до }у1€Ф3 та за т[}ку систему внутр|шплього конто]11о' яку

управл{ноький персон!1л визначас потр1бното для того' щоб забезпечити ск.т14дання

ф|нансово| зв|тност1, що не м1стить сутт€вих викривлень внасл|док тпахрйства а6о

помилки.

|1ри оклаланн! ф|на:тсово[ зв!тност1 1(ер|вништво 1овариства несе в|дпов|дальн|сть з6

ой1нку здатност| 1овариства продовжувату| свото д!яльн|сть на безперервн|й основ1,

розкрив{!}очу|, де це застосовно' питання' що стосу}оться безперервност1 д|яльност1, та

використовуточи припущення про безперервн1сть д1яльност| як основи для бухгалтероького

обл|ку.

|{ер1вништво 1овариства несе в|дпов|да-гльн|сть за нагляд за процесом ф|нансового

зв|тування 1овариства. |

4/



Бйповйальн!сть аудитора за аудит ф|нансово! зв1тност[

Ёатпото мето}о е отрим€1ння общунтовано] впевненост1, що ф|нштсова зв1тн!сть в ц|лому
не м|стить суттевого викривлення внасл!док тпахрайства чи помилки' та випуск 3в1ц
ауду|тора, цо м!стить на1пу думку. Фбщунтована впевнен|сть с високим р|внем
впевненост|, протс не гарантус, що аудит, проведений в|дпов1дно до мсА, завжди виявить

сутт€ве викривлення' коли воно |снус. Бикривлення можуть бути результатом тшахрйства

або помилки; вони вважатоться суттевими, якщо окремо або в сукупност|, як общунтовано

он1кусться' вони можуть впливати на економ1нн1 р1тшення користуваи1в, що прийм€|[отьоя

на основ1 ц!е[ ф|нансово] зв|тност|.

8иконутону| аудит в|дпов1дно до вимог мсА, ми викориотовуемо профес|йне судження та

профес|йний скептицизм протягом всього завда|1няз ауд!4ц. Фкр1м того, ми:

о |дентиф1кусмо та оц|нтосмо ризики суттевого викривлення ф!нансово| зв|тност1

внасл|док тпахрайства чи помилки' розробляемо та виконусмо аудиторськ| процедури у
в|дпов!дь на ц| ризики' та отримуемо аудиторськ| докази, що с достатн|ми та прийнятними

д]ш{ використання !х як основи для нашто! думки;

. отримуемо розум|ння заход1в внутр1тпнього контро.]1}о' що стосутоться ауду|ц' д'!я

розробки аудиторських процедур, як| б в!дпов1да_гли обставин.[м' а не для висловлення

думки щодо ефективност! системи внутр|тшнього конщол}о;

. оц|н:осмо прийнятн1сть застосованих обл1кових пол|тик та обгрунтован|сть обл|кових

оц1нок | в1дпов1дних розкритт|в |нформаш![, зроблених кер|вництвом перев|ряемого

суб' екта господар}ов!}ння ;

. доходимо висновку щодо. прийнятност1 використання управл|нським персонапом

припущення про безперервн!сть д1яльност1 як основи для бухга-птерського обп|ку та' на

основ| отриманих аудиторських доказ1в, доходимо висновку, чи |снуе суттева

невизначей|.'" щодо под!й або умов, як| поставили б п1д значний оумн1в можлив1сть

|(омпан|| продовжити безперервну д|яльн1сть. Ёатш1 вионовки фунту|оться на

аудиторських доказ€}х, отриманих до дати н{}1пого зв!ту аулитора. ;

о оц|нтосмо заг!1пьне подання' струкцру та зм|ст ф|наттсово] зв1тност| вклто'пто з

розкриттями 1нформаш|[, а також те, чи показуе ф1нансова зв1тн1сть операш1! та под|], що

1.жа," в основ1 !1 складання,так) щоб досягти лоотов1рного в1добрФкення.

йи пов1домлясмо тим, кого над1лено нйвищими повноваженнями' |нформац!1о про

запланований обсяг | нас проведення аудиц та суттев1 аудиторськ1 результати, виявлен|

п1д час аудиту' вкл|оча}очи 6уАь-як! суттев1 недол1ки заход!в внущ|тшнього конто]11о,

виявлен| нами п1д час аудиту

йи також надаемо тим, кого над1лено найвищими повнова>кеннями' твердження' що ми
виконали в|дпов1дн| етичн1 вимоги щодо незш1ежност|, та пов|домляемо ]х про вс!

стосунки та |нтп! питання' як1 могли б обгрунтов!}но вважату1съ такими' що вплива|оть на

наттту неза.тлежн|оть' а також, А€ |{€ застосовно, ||1ФАФ в|дпов!дних застережних заход|в.



зв1т пРо |н|п1 пРАвов! тА РвгулятоРн1вимоги

(3в!т щодо вимог !нпцих законодавчих ! нормативних акт|в) :

опис питАнь 1 висновки, яких д1й|пов АудитоР щодо
дАних Ф1нАнсово1 зв!тност| товАРиствА зА 2017 Р1к

€татутний кап!тал

Аля забезпечення д|яльност1 1овариства, в|дпов|дно до нормативних акт|в }кра!ни,
зг|дно останн!й редакц!т €татуц, яка заресотрована 05.06.2015 р. .{ержавним

реестратором' за р€1хунок внеск!в його унасник1в створено €татутний кап|та.тл у розм1р|

8500 тис. РЁ., який зг!дно даним бухга-глтерського обл!ку та н:швним первинним

докр(ент{|м е сплаченим повному обсяз! гро1шовими ко1штами.

€таном на 31 грулня201:7 року частки учасник!в 1овариства склад.|}оть:

]\! п/п

1

9часники Бнесок до
статутного
кап1талу, |РЁ.

%у
статутному
каш|тагл|

Бмердэк|нг Р1аркет |[артнерз лтд,
}оРидична особа створена та
|снуточа за законодавством
Британських Б |рг|нськищ

1912500 22,5

2 169 1 500 19,9

5̂ Ат кАккуро Аг), }ори дична особа
створена та |сну}оча за
законодавством [[1вейцар||

425000 5

4 Бмердэк|нг йаркет |1артнер3
[олд|нг Аг, !оРидична особа
створена та |сну}оча за

3аконодавством [[вейцар1|

191 2500 22,5

5
!

[{оттерх|лл 1нвестменс -}1|м|т€А,

юРидична особа створена та
|снуточа за 3аконодавством }(|пру

680000 8

6 9ковенко то.Б., [Ромадянин
}кра[ни.

\87 8500 22,1

Бсього 8500000 \00%

1аким чином, станом на 31 грудня 2017 року, статутний кап|тал товАРиствА з
оБмвжвно}о в1дпов1дАльн|ст}о к(Фй|1АЁ1я з упРАвл1нн'1 АктивАми
к1ББ(€ вссвт мвнвджмвнт) повн|стто сформований за р.!хунок що1шових котшт!в в

розм!р1 8500 тис. грн.' що складас |00% в|л розм1ру статутного кап1та_г:у, вст!|новленого
-'а'у'о' в останн|й релакш||, яка зареестрована,(ержавним реесщатором 05.06.2015 р.

Бласний кап1та_гл

8ласний кап|та-гл 1овариства отаном на31..|2.2017 р. статловить |4222,0 тис. фЁ., Б.

т. ч.:

о €татутний кап1та-тл _ 8500,0 тис. грн.;

о Резервний кап|та-гл _ 1758,0 тис. грн.;
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о Ёерозпод|лений прибуток _з964,0 тис. щн.

Беличина власного кап1талу [овариства на 31 щулня 2017 року задовольняе
вимоги пункц |2 гл(|ви 3 розд1лу 1| л|ценз|йних умов провад)кення профео|йно]

д|яльност! з управл1ння активами |нституш|йтпах |нвестор!в (д1яльност1 з управл1ння
активами) щодо рс|зм|ру власного кап1та_тпу компан1| з управл1ння .}ктивами.

,{ан1 про величину власного кап1талу 1овариства, що в!лобра:кен| в бат:ано!

1овариства станом на 31 грулня 2011 року, п1дтверА)ку1оться даними синтетичних та
анал|тичних рег|стр1в бухгалтерського обл!ку.

Бепичина статутного кап|талу, в|дображена в Бшланс! 1овариства, в!дпов|дас розм!ру
статутного кап|талу, з:вначеному у його €татут!.

3г!дно €татуц 1овариством створ}оеться резервний фо"д у розм1р| не мен1цому

25% статутного кап1та_глу, 1пляхом щор1чного в1драхування 5% в|доотк|в прибутку
1овариства.

Розм|р резервного кап1та_глу в 201,7 рош1 зб|ль111ився на | 466 тис. грн. та станом на

3|.|2.20|7 р. складае 1758,0 тис. грн. в|дпов1дно до р!тпення 3агалльних збор|в уласник1в,
|1ротокол лъ 31/03-7 в1д 31 .03.20|7 р.

0бл!к необоротних та оборотних актив1в

Ёайб1льтп питома вага у склад| необоротних актив|в 1овариства станом на 31 щудня
20|7 року припадас надовгостроков! ф|нансов| |нвестиц||. |

Ёа зв|тну дату варт|сть довгострокових ф1нансових |нвестиц1й на ба.тланс| 1овариства

становить 111 тис. щн. та складаеться з вартост| ф|натлсових |нвестиц|| в акц1т

укра!нського ем|тента, як| обл1ковутоться 1овариством за справедливо}о варт|стто 2_го

р|вня |срарх|[ (за ш|ното останньо[ угоди на }кра|нськ|й б|рж|).

3еличина необоротних актив|в 1овариства в пор!внянн1 1з минулим роком
змен1пилася за рахунок змен1шення розм1ру ловгострокових ф|нансових |нвестиц1й та

довгосщоково[ деб|торсько! заборгованост|.
1нформац|я про оборотн1 активи 1овариства в!днесена аудитором до к.т11очових

питань аудиту та розкрита у розд|л1 3в|ту к1(лточов| питання).

8еличина оборотних актив|в в-пор1внянн1 |з минулим роком зб|льтшипася в

основному за р.|хунок зб1льтпення розм|ру <.{еб1торсько[ заборгованост1 за вид{|ними

.ш{|нс{|ми)) та гро!пових котпт|в на поточних банк1вських рахунках.

Фбл!к зобов'язань.

€таном на 31 грудня 2017 року потонн! зобов'язання на ба-тладло1 1овариства

ст{|нов.т1ять 198 тис. щн. та склада}оться в основному з кредиторсько| заборгованост| з|

сплати податку на прибутокза20|7 р'
[а:т! про величину зобов'язань' що в|дображен1 в Ба_тланс! 1овариства станом на 31

грудня 2017 року,п|дтверлжу!оться даними обл|кових рег!сщ|в. :

8с1 поточн1 зобов'язання 1овариства в|дображен1 в Ба_тланс| за сумото пога!пення.

!нформаш1то про сщуктуру зобов'язань розкрито в |[рим1тк:|х до ф1нансово|
зв|тност1, як| складено в|дпов|дно до вимог й1жнаролних стандарт|в ф|нансово] зв|птост1.
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Фбл!к ф!нансових результат[в.

:

||ротягом 2017 р' 1овариство надавало поолуги з управл1ння активами пайових
!нвестиц|йних фонд|в, зд|йснтовало ф1нансову д!яльн|сть з розм1щення гро1цових

ко:пт!в на депозит та операц|[ з ц1нними паперами.

Аоходи 1овариства за 201,7 р. пов'язан1 в т. ч. з отриманням процент1в по

розм|шених депозитах, в1д курсових р1знишь при зд!йоненн1 перерахунку суми
вал1отних котшт1в на поточних та депозитних рахунках та продажу та дооц|нки вартост|

ц!нних папер1в.

Битрати 1овариства за 201:7 р. пов'язан1 в т. т. з уш1нкото в{ш1}отних ко|пт1в на

поточних та депозитних рахунках' соб|варт|ст}о проданих ц1нних папер|в та уш1нкото

вартост1 ф1нансових 1нвестиц1й.

Ф1нансовий результат ви3начений 1овариством' як р|зниця м1ж доходами та

ву1тратами) та складае за 2017 р. чпстий прибуток у розм|р1 833,0 тис. |РЁ.,

правильн|сть визначення якого п1дтверАжус аудиторська перев1рка.

Ашт1 3в1ту про ф1нансов1 результати про балатлсовий прибуток сп|вставтт| з

д,|ними Балансу та що п1дтверлжу}отьоя да11ими синтетит!н'ьхта анал|тичних рец|сщ1в.

допом|}1{нА !нФоРмАц|я' якА РозкРивА€ться в зв1т|
нвзАлв}кного АудитоРА

3 урахуванням законодавчих вимог до аудиторського висновку компан11 з

управл!ння активам 14 ау д14тором надасться нижче наведена |нформаш|я.

Б ход! перев|рки аудитору наданий перел1к ос1б, як| вважа1оться пов'язаними

оообами 1овариства для ц1лей перев!рки по сут!. |[ротягом 201,7 р. операц1[ з такими

особами 1овариством зд|йснтовалися в межах звичайно] господарсько! д|яльност1

(операш|| з куп|вл1-продажу ц|нних папер1в, орендних послуг' тощо) з варт|ст:о

операш|й на р|вн| звичайних ц!н.

Б ход| перев|рки аудитором було надано запит кер1вництву [овариству щодо
под|й п|оля дати баутансу, як1 не були в|лображен1 у ф1нансов1й зв|тност|, проте можутЁ

мати суттевий вплив на ф1нансовий стан 1овариства на 31.|2.201^7 р. Аулитором

отримано в|дпов|дь про в|дсутн|сть зазначених под|й.

8|дпов1дно до <<|{оложення щодо пруленш1йних норматив{в профес|йно|

д|яльност1 на фондовому ринку - д|яльност| з. управл|ння активами !нотитуш|йних

|нвестор|в (л!яльн|сть з управл1ння активами))' затв. Р1тпенням нкцпФР }Ф1597 в|д

01.10.2015 р. ло 1овариства застосовутоться пруденц!йн| нормативи для визначення

загального р1вня ризику (омпан1{ з управл1ння активами.
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в ход! перев|рки аудитору ъ|адана 1нформаш|я про результати розрахунку
пруленш!йних показник1в та дану1х, на основ1 яких зд1йснк)вався розрахунок показник1в
1овариотва. Аулитором проведено анал1з пруденц1йних показник1в д|яльност|
[овариства та встановлено, що затальний р1вень ризику 1овариства в межах
нормативного значення.

в ход| перев1рки аудитором не виявлено нев|дпов1дностей м|ж ф1нансовото
зв1тн|стто 1овариства за 2017 р., що перев|ряеться, та !нтпото |нформац1ето, яка

розкривасться 1овариством та подаеться до нкцпФР компан!ето з управл|ння
активами зг1дно к|!оложення про порядок складання та розкриття |нформац!]

компан|ями з управл1ння активами та особам!!, !1{Ф зд1йснтототь управл1ння активами
недержавних пенс1йних фонл1в, та подання в|дпов|дних документ|в до Ёац|онально[
ком1с|| з ц|нних папер|в та фонлового ринку>' яке затверджене р1тшенням Ёац|онально]

ком|с1[ з ц|нних папер1в та фонлового ринку в|д 02.|0.20|2 р. }[ч |з4з, 1з зм|нами 1

доповненнями.

в ход| перев1рки аудитор визначив високий р!вень системи внутр1лшнього

контролто та низький р1вень ризику сутт€вого викривлення ф|нансово] зв1тност|

внасл|док:шахрайства. :

|[ротоколом !{у24||2-14 3агальних збор|в унасник!в товАРиствА з
оБмвжвною в1дпов1дАльн1ст1о''компАн1я з упРАвл1ння АктивАми
''!ввкс вссвт мвнвдямвнт'' в]д 24'1'2.2014 р. затверджено к|[оложёння про
службу внутр|тшнього аудиту) та призначено внутр|тпнього аудитора.

основн! в1домост! пРо АудитоРську Ф1Р1шу 
|

Аудиторську перев|рку зд1йснено неза.]тежното аудиторсько}о ф1рмото |!риватгле

п|дприсмство <АуАиторська ф1рма (тимлАР-Аудит).

й!сцезнаходження |1|| "АуАиторська ф!рма "тимлАР_Аудит'': 042|0, м. }{и!в, вул.
11рир|нна, 6у л.|, кв.52'

Адреса зд|йснення д!яльност| |[|1 "Аулиторська ф|рма "тимлАР_А}.{141'':
1{и!в, вул. Борисогл|бська, буд.11, оф|с 4|3,тел.|факс: *38 (044) 581-78-55.

€в1доцтво про вклточення до Реестру аудиторських ф1рм та аудитор|в }'{!1747

к1|1Р1_т1АР-Аудит) в|д 30.03.2001р., чинне до 28.01 .202\ р.

€в|доцтво про внесення до реестру аудиторських ф1рм, як1 можуть проводити аудиторськ!
перев1рки профес|йних унасник!в ринку ц1нних папер!в: сер|я та номер п000420'
реесщаш|йний номер 423, строк д1\ з 23 листопада 201.7 р. до 28 с|чня 202| р.

€в1доцтво про в|лпов|дн1сть системи контрол}о якост1, вид.1не Апу на п|дстав1 Р1тпення

А|!} в1д 29.06.20|7 р. .}',{я34778, чинне до 31 '|2.2022 р. ;

[[артнером з:|вдання з аудиту1результатом якого е цей 3в1т неза-ттежного аудитора, е

директор пп "АФ "тимлАР_Аудит" [а_тльнук |ариса Р1икола!вна (сертиф|кат }.[э002976

сер. А, видантай Аулиторсько}о п.1латото 9кра{ни 31.10.1996 р. на п|дстав| р|тпення ]ч|ч49 в|д

з|.|0.|996 Р., д1я сертиф!кату продовжена на п1дстав1 р|тпень Апу ]\!95 в|д 31.10.2000 р.'
!'{р|5412 в|д 10.11.2005 р.,!'{э22\|2 в1д 04'11.2010 р. та!\!3\5|2ъ|д24'09.20|5 р., сертиф!кат
чинний до 31.10.2020 р.)

04070' м.
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основн! вцомост! пРо умови договоРу нА |Ровш'ння
Аудиту

-|
|!ерев|рка ф|нштсово] зв1тност1 товАРиствА з оБмш|шно1о

в1щ|овцАльн1стю компАнш з упРАвшнг#1 АктивАми (1ввкс вссвт
мвнвдкмвнт), за2017 р. зд|йснена зг1дто ,{оговору ]'{!9 в|д 15.02.2018 р.

|{ер|од проведення перев|рки: |6.02.201 8 р. -25.0?.201 8 р.
3в|т нез€}ле)кного аудитора ъ1аданий 1овариству 28

|[артнер зав дання з ауштту
г1п "АуАиторська ф|рма "тимлАР_

го 2018 р.

[агльтук л.м.


