
Аодаток 1

до Ёац!онального полоя(ення (станларц)
бу<галтероького обл1ку
1 ''3агальн! вимоги ло ф!наноово| зв!тност!''

,{ата (р1к, м|сяць, яисло)
[1|лприс:мство тов ''куаа ''|векс 0,ссет Р{енед>кмент'' за €{Р|!Ф!

за (ФА1!}[еритор1я [{свченк|воький р-н м'(исва
Фрган!заш1йно-правова форма гооподарювання товариство з обмеженою в1дпов|дальн!отю за (Ф[{Ф[
Бид елсоном!чно] д!яльност! у,ра"л|,*" фонда', 

-за 

(ББ!
()ерс*ня к!ль:<!сть праш!внит<!в\ 4

&ресц телефон 03113' м. 1(и|в, вулиця 1вана !|]евцова, будинок 1, 590-54-54
Фдиниця вим1ру:тис. грн. без деоятковог('):]нака (окр!м розл1лу |\:3в!ц про ф!нансо,; р..у'''''цз',.у ,ро сукупний лох|л) (форма \ 2),
грошов1 пок€шники якого нав0дятьоя в гривнях:; коп1йками)
€кладено (зробити позначку ''у'' у в!дпов!дн!й кл1тинш!):

за полох(еннями (станла1':тами) бухгаптерськогс.> обл|г<у

за м 1жнарсэлн и ш| !1 стандартам и ф! н ан совк'':| зв |тнс;ст!

Баланс (3в!т про ф!нансовий стан)
на 31 [рудня 20 17 р.

(:орма Б] | (од за дкуд г_-ттттбг-:

Актив (од

рядка

!{а початок
зв|тного пер!оду

Ёа к!нець

зв!тного пер!олу

2 3 4

Ёематер|альн{ активи
1. Ёеоборотн! активи

1 000 з 3
перв1сна варт1сть 1001 з 3
накопичена амортизац1я

1 002
!{езавер:т;ен ! кап!тсшьн! !н веститц!1 ] 005
()сновн] засоби 1010

перв!сна варт!сть 10] 66 66
знос 1012 66 66

[нвестиц1йна нерухом1сть 1015
Аовгостроков б!олог1чн| активи $ 1 020
!овгостроков! ф1нансов! |нвестиц1|:
як! обл!ковутоться за методом унаст| в кап|тал| !нтпих п!дприсмств 1 0з0

!нттт] ф!нансов! ]нвестигд!] 103 5 284 111
Асэв гострокова деб!торська заборгован !сть ! 040 538
31дстро.тен! пблатков! активи ! 045
|нттт! необс':ротн | активи

1 090
}сього за розд|.пом [ ! 095 825 !14

1!. Фборотн! активи
3апаси

1 100
|{ото.тн! б|олог1чн] активи 1110
Аепозити перестрахування 1115
Аеб|торська заборгован|ст! за продукц|то, товари, роботи, послуги \\25 30 111
!еб1торська заборгован|сть за розрахунками :

за виданими ава1нсами ! 1з0
1 682

з бголжетом ! 135

у тому числ! з податку на прибу19ц ! 136

Аеб!торська заборгован|сть за розрахунками з нарахованих доход!в ! 140 90 \67
Аеб|торська забор гован ! сть за розрахуцками |з внутр1тп н|х розра"уй^ь 1 145
{нт :та' поточ на леб|торська заборгован|сть 1 155 1 8з4 5з3
|[оточн! ф|нансов! |нвеотигц||

1 160 1 0878 8330
|_рошг! та [х екв|валенти

1 165 81 3483
1-от!вка

1 166
Рахунки в банках 1 167 8| 3483
3итрати штайб),тн!х пер!од{в | 170
1 нт:т! обс;рсттн ! активи 1 190
}сього за розл!.пом !| 1|95 \29\3 ! 4306

[[[. Беоборотн! а:стиви, утримувац! д.пя прола)ку' та групи вибуття 1200
Ба.панс 1300 13738 \4420



|1асив
(од

рядка

[{а початок

зв|тного
пер|оду

Ёа к|нетдь

зв{тного

пер;оду

1 2 э 4

1. Бласний кап|тал
3 аресстров аний (пайов ий) кап |тшт 1400 8500 8500

1(ал|тал \'доогт!нках | 405

Аодатковий кап{тш'; |410

Бм!с|йний .цох!л 141 |

[{акопи}тен! курсов! р! зни : п! \4\2
Резервний кап!тал 141 5 292 1 758

Р1ероз под1лен и й приб1'то к ( н еп о к ритий зб иток) 1420 4597 3964

[{еоплачений кап|тал 1425 ) ( )

3илу.19чц6 кап!тап |4з0 ( )

}сього за розд!.пом 1 1495 13389 14222

Б1лстрочен! податков:
1|. Аовгостро:сов! ]обов'язання ! забезпечення
зобов'язання | 500

Аовгостроков! кредити банк! в 1510

| н;т:! довгостроков{ зобов'язання 1515

!овгостроков! забезпечен ня 1 520

| {1льове ф!нансування } 525

Благол!йна лопомога \526

!сього за розд1лом 11 1595

}(ороткостроков| кредити
[11. [1оточн| зобов'язання ! забезпечення
банк|в ! 600

Бексел1 видан| 1 605

[1оточ на' кредиторська заборгова.н ! сть

довгостр0ковим и зобов'язан ня м и

за:

}610

т0вари. роботи. послуги 161 5 8

оозоах\'нкап,:и з бюджетом 1620 324 184

у том\; числ | з пс).цатку на прибуток \621 322 183

р93рдх!нк[}ми з] страхування \625 з

розрахунками з оплати пра1{| 1 6з0 11 5

|1ото.т на коедиторська забор гован! сть |з внутр !т гг н |х розрахунк1в 1645

[1ото.тн ! забезпе.лен ня 1 660

[охоли майбутн|х пер|ол!в ! 665

1 нттт| пото.гн| зобов'язання 1 690 1!

}сього за розд!.пом [11 ,"ф\};-}ч*ь- 1695 349 198

!}.'}обов'я}ання' ,'"'ф{! 1ййщо'нйф\*ктивами!,л,
утримуваними д,ця п#пФ{у, {6)ф-ф'а{[тй'(ф(&гтя //// 1700

Ба.панс |:::/
д ,]"т:.{ |:. 

^ 
}. ,

,/
1900 13738 \4420

Ёч}:]-. {

{**€**

ж

[1ещук А. с[>

|1ап1й {-.й.

ики



|1!лприсмство тов ''куА ''1векс Бссет Р1енедэпсмент''
[ата (р1к, м|сяшь, иисло)

за €АР[{Ф!

3в!т про

(найменування)

ф1нансов! результати
3а

(3в!т про сукупний дохи)
2017 р1к

Форма }х[ 2

|. Ф!нАнсов! РшзультАти

(од за дкуд

€таття
1(од

рядка

3а зв!тний

пер[ол

3а аналог1чний
пер1ол

попереднього

року

2 3 4
!{истий дох!д в[л реатл!заш1| пролукш|| (товар[в, роб1т, послуг) 2000 684 358

€об|варт! сть реал |зовано| пролукш1| (товар|в, роб!т, послуг) 2050 91 85 )

9ист1 понесен1 збитки за страховими ви]1патами 2010

Баловий:
шрибуток 2090

593 /, /э

збиток 2095 ( ) ( )

1нтп1 операц1йн1 доходи 2\20 159

Алм |н|ощативн| витрати 2|з0 67з 414

Битрати на збут 2\50 ( 1

[нш! операц|йн| вищати ,| 2180 ( 268 ( 2з3

Битрат в1д зм|ни вартост1 актив1в, як| оц|т*о}отьоя за справедливото варт|стто 2\81

Битрат в!л перв!сного визнання б!олог1чних актив!в ! с[льськогосполарсько!'

пролукш!|
2182

Ф|нансовий результат в|д операш!йно| д!яльност!:
прибуток 2\90
збиток 2\95 ( 18я з75 )

[ох[л в1д у'139'; в кап1тал1 22о0

1нтш1 ф!нансов] доходи 2220 706 712

[нгш1 доходи 2240 1748 3094

Ф1нансов| витрати 2250 ( ( 17з

Бтрати в1л уиаст| в кап|тал| 2255 ( ) ( )

[нш! витрати 2210 ( 124ч ) ( \470 )

Ф!нансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290

1016 1 788

збиток 2295 )
Битрати (дох1д) з податку на прибуток 2з00 ( 183 ( з22

|{рибуток (збиток) в!л припинено| д1яльност1 п1сля оподаткування 2з05
9истий ф!нансовий результат:

прибуток 2з50
833 \466

збиток 2з55 ( ) (



€таття

д

(од

рядка

3а зв!тний

пер!ол

3а аналог!чний
пер!ол

попереднього

року
2 3 4

{оош|нка (уш1нка) необоротних актив|в 2400

!оош|нка (уш!нка) ф!наноових 1нсщумент1в 2405
Ёакопичен! курсов! р!зниш! 2410
9астка !нш:ого сукупного доходу асоц|йованих та сп!льних п!лприсмств 2415
[нтпий сукупний дох1д 2445

[нгший сукупний дох!л до оподаткування 2450
[1одаток на прибуток, пов'язаний з 1нтлим сукупним доходом 2455
1нгший сукупний дох!д п!сля оподаткування 2460
€укупний дох1д (сума рядк1в 2350' 2355 та 2460) 2465 8з3 1466

|!. суку|1ниидох1д

|11. влв,мвнти опвРАц1иних витРАт

1у. РозРАхунок покАзник!в пРиБутковост1 Акц1й

Ёазва статт|
(од

рядка

3а зв!тний
пер1ол

3а аналог1чний

пер|ол
попереднього

року
1 2 з 4

йатер!альн! затрати 2500 ] 4

3итрати на оплату праш| | 2505 4\1 з4з
3!драхування на соц|альн1 заходи 25 10 83 75

Амортизаш1я 2515 1

! нгш| операц!йн| витрати 2520 531 311

Разом 2550 \0з2 7з4

Ёазва статт|
(од

рядка

3а зв1тний
пер1ол

3а аналог!чний
пер|ол

г1опереднього

рощ
1 2 1э 4

€ерелньор!нна к|льк!сть прост1гх акц|й 2600
€коригована середньор!.тна к!лж!щятих акц!й 2605
9истий прибуток (збиток) чд.,йлЁБё\ ах&ю 2610
€ к о р и г о в ани й ч и ст и й п р ид[$ф ( б_6-ш&*1) ъах€А& пр о с;{/к ш1ю 2615

[ив1ленли на одну прост ф!й;;{т;1|![1/и \'а\) //// 2650

(ер|вник

|оловний бухгалтор

, * | "|#Ё!{* [ссЁт !

нъ\тт:^т#]1,"у.т::2
'

/11етрук А.Ф./

||}.а;ттй г.м./
*-, -



!ата (р!к' м!сяць. нисло)
[{!дприсппс'гво [оварис':'во 3 обмс;ксного в!д::ов]да;льн!стго ''!{омглан!я з у::рав;г!ння ак1'ивами ,'[вскс }-ссет за (|/{Р|{8}

]\'[ен е]|;жп: снт''

(найменуванн.*т)

3в!т про рух гро1шових ко|шт1в (за прямим методом)
за Р|к 2017 р.

коди
]8 ю1 ю1

з525з924

(таття (од 3а зв!тний :'тер!од 3а аналог|чний пер!од
попереднього року

1 ]
-) 4

1. Рух ко:цт!в у результат! операц[йно|д!я!ьност!
Ёадход>кення в1д:

Реал|зац|[ продукц1т (товар!в, роб1т, послуг) 3000 603 349
[{овернення податк|в 1 збор|в 3005
у тому числ1 подз1ку на додану варт|сть 3006
{-{|льового ф 1нансування 3010
|{адходження в|д отримання субсид!и. дотацй 30!|
Ёадходження аванс|в в1д покупц|в ] замовг,'кБ 301 5
Ёадходх<ення в|д повернення аванс1в з020
Ёадходження в1д в|дсотк|в за зали1пкамй котптБ на
поточн'.1х рахунках з025
Ёадходження .|д !9Рдццк1в неустойки (тпщафБ пен0 3035

!9щ'д*ення в1д операц!йно!' оренди 3040
Ёадходження в!д отрртмання роялт!. а*.орс['.й
в14 нагород

304_5

Радходження в1д страхов'{х ггрем|т7 3050
Ёадходження ф|нансових установ в!д повеЁнення позик 3055
1нш! надход)1{ення | 3095 57 55
Битранання на оплату:
1овар|в (роб1т, послуг) 3 100 ( 438 ) 1 28э )|1раш| 1) 05 ( 308 ) ( 278 )Б|драхувань на соц|альн; заходи 3! 10 ( 85 ) ( 74 )3обов'язань з податк!в ! збор|в з !5 ( 402 ) ( 514 )Битрачання на о!щту зобов'язань 3 податку на .рюуток -)

) 16 ( з22 ) ( 448 )Б;атранання на оплату зобов'язань з податку на додану
варт!сть

3! \7 (
) ( )

Биттранання на оплату зобов'язань з 1нтци* п'д'ткв : ю'рш з 18 ( 80 ) ( 66 )3итра.тання на оплату аванс!в 5 з5 ( ) ( )Битранання на оплату повернення аванс|в .) 40 (
) (

)Би:транання на оплату ц!льовргх внеск|в ')
-) 45 ( ')')

) ( 22 )Б:атранання на оплату зобов'язань за страхов!,{м!.]
контрактами

3 150

(
) ( )

Битранання ф|нансових установ на надання позик 3155 ( 10 ) ( )1нгп| витра|1ання 3190 ( :з-я ( 5 )т{истий рух ко1шт|в в1д операц1йно[ д!яльйост1 3195 -7з9 -778
!1. Рух котшт|в у ре3ультат! !нвестиц!йно!'дйльност!

Ёадходження в1д реал]зац!!:
ф1нансових !нвестиц!й з200 895 4 475
необоротних актттв1в 3205
[{адходження в[д отриманих :

в|дсотк!в з2|5 4з5 527
цт4в!денд1в з220 70
Ёадходження в[д дериватив!в з225
Ёадход>кення в[д пога:'пення позик 32з0
Ёадходження в!д вибуття до!!1рн,ого п;лпщсмств.э та
!ншо1' господарсько; одини ц! 32з5



{нш| надходження з250 4 501 ! 660

Битра.тання на придбання :

ф | нансовт.тх ! нвестттц! й з255 ( 1880 ) ( 59з4 )

необоротних актив|в з260 ( ) ( )

Биплати за деривативами з210 ( ) ( )

Бтттранання на надання позт{к 321 5 ( ) ( )

3280

( ) ( )

{нш1 платеж| 3290 ( ) ( )

чис'"й ру- копшт1в в!д !нвестиц!йно| д1яльност| 3295 4 021 728

||'_ Ру- -општ1в у результат1 ф|нансово1 д1яльност!

Ёадходження в1д:

Бласного кап!талу 3300

Фтримання поз!,тк 3305 50 400

33 10

[нш| надходження 3з40

Битра.лання на:

Бтткуп власнт4х акц|т1 з345 ( ) ( )

|1огашення позик 3350 50 400

€плату ду:в!денд|в 33 55 ( ) ( )

Бтттранання на сплату в1дсотк|в 3360 ( ) ( )

й1ра,ання на сплату заборгованост1 з ф!нансово[
оренд]4

3з65 ( ) ( )

ви,ра,ання на придбання частки в дон|рньому
п|дприсмств1 3з70

( ) ( )

Битранання на виг1лати неконтрольованим часткам у
лон1рн !х п1дприсмствах зз75

( ) ( )

1нш| платеж1 | 3з90 ( ) ( )

9йстий рух ко1шт!в в!д ф1нансово| д!яльност! 3395

чистй рух гро1шових когцт!в за зв|тний пер!ол 3400 з 282 -50

3алитпок котшт!в на початок роцу л з405 8| 124

3410 \20 7

3415 3 483 81

(ер!вник

| оловнрпЁц

з{/ !'
;:!?./ '|

,.$;/ ..,.
.- !] ': ]
!'|1 !,\/ 'д ,;.1: !

:! ..{
.,1 !.; {

;|1 .. :

_ 'Р1] ';1:

0ухгалдч
" !,\''ф

'ж
|[етрук А ндр!й Феодос!йович

||ал!й |анна йикола:вна

;Р;чз*;у.#',-з'



0 |дприсмствс'; т0в "1(уА ''{векс Ёосет йеггеджмег:т''
]]ата (р|к' м!сяшь, нисло)

за €АР[Ф9
(наймснування)

3в1т про власний кап!тал

3а 20 \7 р.

Форма \ 4 (од за дкуд

(]таття
1{од

рядка

3аресстро-
вагтий

кап|тал

(ап1тал у
дооц|н-

ках

Аодатко-
вий кап1тал

Резерв-

ний
кап]тал

[1ерозпо-

д|лений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Ёеопла-
чений

кап1тал

Билу-
чений

кап|тал

Бсього

2 -) 4 5 6 7 8 9 10

3алигпок
на початок року

4000 8500 292 4597 13389

(оригування:

3м]л:а обл ! ково| пол|тики 4005

3и правлетт| 1я по\,{илок 40 !0

1гггш1 зм1т:и (за й0Ф()) 4090

€коригований залитшок

на початок року
4095 8500 | 292 4591 13389

9истий прибуток
(збиток) за зв|тний пер!од 4100 833 83з

[нгший сукупний дох!д за

зв]тний пер!ол 41 10

[оош!нка (уш1нка)

необоротних актив!в
4111

Аооц!нка (уш!нка)

ф!нансових !нструмент!в
4112

}{акопичен! курсов!

р|зниш!
41 13

1{астка !нш'того сукупного

доходу асоц!йованих !

сп1льних п!дприсмств
4114

[нгпий сукупний дох|д 4116

Розпод!л прибутку:

Биплагти влас|]икам

(лив1леттли)

4200

()прям1,ватгт ття прибутку лст

заре('строва| !0го кап !талх'
4205



Б1лрахувагт[]я до

резервного кап!талу

€ума чистого прибутку,

належ1]а до бюлжету
в|дпов]дгго до

11:

:3ако}-!одавства

0ума чистого прибутку гта

створег! 11я спец|альгтих

(ш|льових) фоттл1в

()умта чистого прибутку тта

матер!сш ьг!е з?10хо(1е| ! | 1 я

Бнески унасник|в:
Б::ески до кап1талу

|1огаш'тегтня забор говаттост]

з кап|талу

3илунення кап!талу:

Бикуп акц]й (насток)

|[ерепролаж викупле}{ их

акц!й (часток)

Агт1'люваг : ! 1я ви купле}1их

акц!й (н;.тсток)

Билуненгтя частки в

кап|тал1

3мегтшеьт т_тя :;ом| ггальгпо1

вартост| акц1й

|ттш! зм]гги в кап]тал;

|гттш] зм!гги в кап1тал]

Ра:зом зм!н у кап!тал!

\4222-', ) \{
1,+}'{;!1-\о.о'
]|!;11.-(я \ъ

3алипшок

на к|нець

|1етрук А. Ф.
|{ер|в:тик

|-оловгтий бухгаъптер

}-фяз*#'а6

[]ач!й !-.й.



1 
 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 
року 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

 Приміт
ки 

31 грудня 2017 31 грудня 2016

1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточні активи    
Нематеріальні активи 7.1.1 3 3 
Основні засоби 7.1.2 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції 7.1.3 111 284 
Довгострокова дебіторська заборгованість  0 538 

  114 825 
Поточні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

7.1.4 111 30 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 7.1.5 1 682 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

7.1.6 167 90 

Інша поточна дебіторська заборгованість 7.1.7 533 1 834 

Поточні фінансові інвестиції 7.1.8 8 330 10 878 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.1.9 3 483 81 
  14 306 12 913

Усього активи  14 420 13 738 
Власний капітал та зобов'язання    
Власний капітал 7.1.10   
Статутний капітал  8 500 8 500

Резервний капітал  1 758 292 
Нерозподілені прибутки  3 964 4 597

Усього капітал  14 222 13 389

Поточні зобов'язання    
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 7.1.11 198 349 
Всього зобов'язань  198 349 
Разом власний капітал та 
зобов'язання 

 14 420 13 738 
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Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік,  
який закінчився 31 грудня 2017 року 

в тис.грн. Примітки Рік, що закінчився 31 грудня

2017 2016 
1 2 3 4 

Дохід від реалізації продукції (робіт, 
послуг) 

7.2.1 684 358 

Собівартість реалізованої продукції 
(робіт, послуг) 

7.2.2 (91) (85) 

Валовий прибуток  593 273 
Інші операційні доходи 7.2.3 159 0 

Інші доходи 7.2.3 1748 3094 

Витрати на збут 7.2.4 (-) (1) 

Адміністративні витрати 7.2.5 (673) (414) 

Інші операційні витрати 7.2.3 (268) (233) 

Інші витрати 7.2.3 (1249) (1470) 

Фінансові доходи 7.2.6 706 712 

Фінансові витрати 7.2.6 (-) (173) 

Прибуток до оподаткування  1 016 1 788 
Витрати з податку на прибуток 7.2.7 (183) (322) 

ПРИБУТОК ЗА РІК  833 1 466

Інші сукупні прибутки    
УСЬОГО: СУКУПНИЙ ПРИБУТОК 
ЗАРІК 

• 833 1 466

 

Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

 Зареєстрований 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток/ 
збиток 

Усього власний 
капітал 

Залишок на 31 грудня 
2015 року 

8 500 190 3 233 11 923 

Відрахування до 
резервного капіталу 

 102 (102) 0 

Усього сукупний 
прибуток за рік 

  1 466 1 466 

Залишок на 31 грудня 
2016 року 

8 500 292 4 597 13 389 

Відрахування до 
резервного капіталу 

 1 466 (1 466 ) 0 

Усього сукупний 
прибуток за рік 

  833 833 

Залишок на 31 грудня 
2017 року 

8 500 1 758 3 964 14 222 
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Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 Примітки За рік, що закінчився 31 грудня 

2017 2016 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

   

Надходження від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

 603 349 

Інші надходження  58 55 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг)  (438) (289) 

Праці  (308) (278) 

Відрахувань на соціальні заходи  (85) (74) 

Зобов'язань з податків і зборів  (402) (514) 

Цільових внесків  (22) (22) 

Витрачання на надання позик  (10) (-) 

Інші витрачання  (135) (5) 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

 -739 -778 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

   

Надходження від реалізації фінансових 
інвестицій 

 895 4 475 

Надходження від отриманих відсотків  435 527 

Надходження від отриманих дивідендів  70 - 

Інші надходження 7.3.1 4501 1 660 
Витрачання на придбання фінансових 
інвестицій 

 (1 880) (5 934)

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

 4 021 728 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

   

Отримання позик  50 400 

Погашення позик  (50) (400) 

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

 - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 

 3 282 -50 

Залишок коштів на початок року  81 124 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

 120 7 

Залишок коштів на кінець року  3 483 81 
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1. Інформація про компанію з управління активами 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія  з управління активами 
«Івекс Ессет Менеджмент»" 

 Скорочена назва: ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент»  

Код ЄДРПОУ 35253924 

Зареєстроване 10 липня 2007 року відповідно до чинного законодавства України.  

Місцезнаходження Товариства: вул.Івана Шевцова, буд. 1, м. Київ, 03113, Україна. 

Офіційна сторінка в Інтернеті: www.am.eavex.com.ua 

Види діяльності за КВЕД-2010: 

66.30  Управління фондами 

64.30  Трасти, фонди та подібні фінансові установи 

64.99 Надання інших фінансових послуги (крім страхування та пенсійного забезпечення) 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення 

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами 
інституційних інвесторів. Товариство має ліцензію серії АЕ № 286594, видану НКЦПФР 
09.10.2013р., строк дії ліцензії з 18.01.2013р – необмежений, на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами). 

У звітному році Товариство здійснювала управління активами таких інвестиційних фондів: 

 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський»; 

 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті»; 

 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Атлантік». 

 Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «Фінансовий резерв» (з серпня 2017р.) 

Товариство є небанківською фінансовою установою та включено до Державного реєстру 
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (свідоцтво № 1429 від 
29.07.2008р., видане Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку). 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 4 особи. 

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були: 

Учасники товариства: 31.12.2017 31.12.2016 

 % % 

Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД 22,5 22,5 

Емерджінг Партнерз Холдінг АГ 22,5 22,5 

Яковенко Юрій Борисович 22,1 22,1 

ПрАТ «Івекс Капітал» 19,9 19,9 

Коттерхілл Інвестменс Лімітед 8 8 

АТ «Аккуро АГ» 5 5 

Всього 100,0 100,0 
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2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 
та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола 
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 
2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 
оприлюднено МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», який набуває чинності 01 
січня 2018 року. За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 
регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього 
стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 
2016 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту. 

               МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає 
у силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий стандарт 
вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи 
послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні 
визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, 
мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, 
слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, 
понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та 
амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. На думку керівництва, цей 
стандарт не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. 

                 МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у січні 2016 року і вступає у силу для річних періодів, 
які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає принципи 
визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності щодо операцій оренди. Всі договори оренди 
призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дії договору 
оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються протягом 
певного періоду часу. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди як операційної чи 
фінансової, як це передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку операцій оренди 
для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і зобов’язання щодо всіх договорів 
оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є 
незначною; і (б) амортизацію об’єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов’язаннями 
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у звіті про фінансові результати. Щодо обліку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає 
вимоги до обліку, передбачені МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати 
договори оренди в якості операційної чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати 
їх у звітності. На думку керівництва Товариства, цей стандарт не матиме суттєвого впливу на його 
фінансову звітність. 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 
України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести 
в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-
господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена та підписана керівником Товариства 23 лютого 
2018 року. Дата затвердження фінансової звітності до випуску ( до оприлюднення) – 28 лютого 
2018р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 
звітності після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

3. Суттєві положення облікової політики 

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за 
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових 
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером 
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої 
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 
чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством 
раніше дати набуття чинності. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках та облікових оцінках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 
статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими 
політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що 
закінчився 31 грудня 2016р. 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 
або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", 
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про 
характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація 
наведена в п. 7.2 цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів 
Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

           В частині визнання, класифікації та оцінки фінансових активів Товариство застосовує 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а з питань зменшення корисності фінансових активів, які 
класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та операцій хеджування -  
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  

Коли фінансовий актив вперше визнається в активах, він класифікується відповідно до 
параграфів 4.1.1 – 4.1.5 МСФЗ 9. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку; 

 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань: 
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 Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 Фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку. 

Класифікація фінансових інвестицій проводиться в момент первісного визнання. 

3.3.2 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки у прибутку або збитку 

При оцінці справедливої вартості активів Товариство застосовує методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 
вхідних даних (параграф 61 МСФЗ 13). Мета застосування методу оцінки вартості – визначити 
ціну, за якою відбулася б звичайна операція продажу активу між учасниками ринку на дату оцінки 
за поточних ринкових умов (параграф 62 МСФЗ 13). 

Якщо для активу є основний ринок, то оцінка справедливої вартості представляє ціну на 
такому ринку, навіть якщо ціна на іншому ринку є потенційно більш сприятливою на дату оцінки 
(параграф 18 МСФЗ 13). 

Основний ринок – ринок з найбільшим обсягом та рівнем активності для даного активу. 

Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за 
офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку.  Якщо акції мають обіг 
більш як на одному організатору торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти 
оцінюються за найменшим біржовим курсом. 

Якщо останні 6 місяців біржового курсу немає, тоді справедлива вартість цінних паперів 
оцінюються за останньою ціною продажу на Українській біржі.  

Справедлива вартість цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, оцінюються з 
урахуванням інших методів оцінки. Такі методи оцінки включають використання інформації про 
нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку 
операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість 
іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 
моделі визначення ціни. Метод оцінки справедливої вартості визначається для кожного активу 
окремо. 

Інвестиції в інструменти капіталу. 

До інструментів капіталу відносяться акції та паї (частки) господарських товариств. 

Всі інвестиції в інструменти капіталу після первісного визнання оцінюються за справедливою 
вартістю. Проте за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути 
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити 
справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а 
собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні. (параграф Б5.4.14 
МСФЗ 9). 

Інструменти капіталу іноземних емітентів, що перебувають в обігу та пройшли лістинг на 
одній з провідних іноземних бірж оцінюються за біржовим курсом (ціною закриття біржового 
торгового дня), визначеним цією біржею на дату оцінки активів (у разі відсутності їх обігу на 
українських фондових біржах). 
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3.3.3 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі 
умови (параграф 4.1.2 МСФЗ 9): 

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання 
контрактних грошових потоків; 

б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових 
потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуються 
вимоги до зменшення корисності, викладені в параграфах 58-65 та КЗ84-КЗ93 МСБО 39. 

Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, балансова вартість 
перераховується шляхом обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх 
грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового інструмента, або, якщо 
це можливо, за переглянутою ставкою відсотка за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони 
є. 

3.3.4. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються коштів на поточних рахунках у банках, а також депозитів до 
запитання. Термін МСФЗ «депозит до запитання» відповідає терміну «депозит на вимогу», який 
застосовується в банківському законодавстві. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 
(НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

3.3.5. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 
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Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 місяців з 
дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати фінансової 
звітності). 

Дебіторська заборгованість Товариства складається із торгової дебіторської заборгованості, 
дебіторської заборгованості з нарахованих доходів, дебіторської заборгованості із внутрішніх 
розрахунків та іншої дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
довгострокової дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило, ціна 
операції (тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації). Справедливу вартість 
довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не нараховуються відсотки, 
оцінюється як теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтова них із застосуванням 
переважної ринкової ставки на подібний інструмент. 

Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської заборгованості 
здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Сума збитків від зменшення корисності визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному 
періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно 
пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо 
визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума 
сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської 
заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення 
корисності. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 
називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 
зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

3.3.6 Припинення визнання  

Фінансовий актив припиняє визнаватись (тобто вилучається із звіту Товариства про 
фінансовий стан), тоді і лише тоді, коли:  

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, або 

б) фінансовий актив передається і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання 
відповідно до параграфа 3.2.6 МСФЗ9, а саме: 

- передаються контрактні права на одержання грошових потоків фінансового активу, або 
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- зберігаються контрактні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але 
беруться контрактні зобов’язання сплатити грошові потоки одному або кільком одержувачам за 
угодою. 

            Визнання фінансового зобов’язання припиняється тоді і лише тоді, коли його погашають, 

тобто, коли зобов’язання, визначене у контракті, виконано, анульовано, або строк його дії 

закінчується. 

           При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 

самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов 

існуючого зобов’язання визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання 

відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про 

прибутки та збитки. 

3.3.7 Взаємозалік фінансових інструментів 

              Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - 

поданню у звіті про фінансовий стан тоді й тільки тоді, коли є здійсненне у цей момент юридичне 

право на взаємозалік визнаних сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або 

реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання. 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн. 

Товариство основні засоби первісно оцінює за їх собівартістю. Собівартість об'єкта основних 
засобів включає усі витрати, що пов’язані з придбанням, доставкою, установкою і приведенням 
його в стан, придатний до експлуатації. 

Після первісного визнання об'єктів основних засобів їх подальший облік здійснюється за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності. 

 Переоцінка проводиться Товариством для того, щоб балансова вартість основних засобів 
суттєво не відрізнялась від їх справедливої вартості. Частота переоцінок залежить від змін 
справедливої вартості переоцінюваних об’єктів основних засобів. Якщо справедлива вартість 
переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової вартості, слід проводити подальшу 
переоцінку. Якщо Товариство переоцінює об’єкт основних засобів, тоді весь клас основних 
засобів, до якого належить цей актив, буде переоцінюватися. 

3.4.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.  
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Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні 
активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються 
протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи з невизначеним строком використання 
не амортизуються.  

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і 
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
сукупний дохід Товариства, що підготовлений за МСФЗ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. 

Оскільки річний дохід Товариства за 2015 рік від усіх видів діяльності не перевищив двадцять 
мільйонів гривень згідно п.134.1.1 Податкового кодексу України Товариством було прийняте 
рішення щодо незастосування коригувань на усі різниці, крім від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових періодів. В зв’язку з таким рішенням відстрочені податки не 
нараховуються.  

 

4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності  

4.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Товариство не формує забезпечень на виплату відпусток своїх працівників внаслідок 
несуттєвості цих витрат.  
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4.2. Виплати працівникам 

Щомісячна заробітна плата працівникам разом з виплатами на соціальне забезпечення, їх 
оплачена щорічна відпустка, оплачена відпустка у зв’язку з хворобою складають групу 
короткострокових виплат працівникам, які визнаються як короткострокові зобов’язання 
Товариства. 

4.3 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 
чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг 
на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи. 
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4.4 Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 

4.5 Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню 
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за 
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, 
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються 
за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку 
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони 
виникають. 

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу: 

31.12.2017 31.12.2016 
Гривня/1 долар США 28,067223 27,190858 

4.6 Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається у Примітках до фінансової звітності, якщо можливість 
вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає 
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається в Примітках, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним. 

5.  Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів 
та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про 
поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де 
такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; 
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 відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму; 

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 
ринках та мають біржовий курс, оцінюються по останньому найменшому біржовому курсу. У 
випадку, якщо за останні три місяці біржового курсу нема,  справедливою вартістю інструменту 
визнається остання ціна угоди на основному ринку (зазвичай – на Українській біржі). В інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом звітного 2017 року переоцінка активів із залученням незалежних оцінювачів не 
здійснювалась.  

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 
валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань 
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у 
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій 
звітності чистий прибуток та збиток. 

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим 
питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці 
та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням 
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обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво 
вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

5.5. Використання ставок дисконтування 

Підприємством прийнято рішення при дисконтуванні грошових потоків використовувати 
облікову ставку НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості або на дату балансу. 

При формуванні звітності використовувались наступні річні ставки дисконтування: 

- на 31.12.2016р. –14%,  

- на 31.12.2017р. – 14,5%  

5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається, виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися 
після визнання фінансового активу. 

5.7 Судження щодо ознак гіперінфляції. 

        Проаналізувавши критерії, які характеризують показники гіперінфляції, передбачені у 
параграфі 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», управлінський персонал 
Компанії вважає, що на кінець 2017 року економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що 
характеризується гіперінфляцією. Крім того, зважаючи на складові активів Товариства, вплив 
коригувань згідно МСБО 29 на показники Компанії є несуттєвим. Виходячи з вищевикладеного 
керівництвом  було прийняте рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 рік 
згідно МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду. 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вхідні дані 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. Подальша 
оцінка депозитів у національній 
валюті здійснюється за 

Дохідний 
(дисконтуванн
я грошових 
потоків) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними 
договорами 
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справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків 

Інструменти 
капіталу 

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в 
ході якої був отриманий актив. 
Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів, остання ціна 
угоди на Українській 
біржі, фінансова 
звітність емітента  

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 
довгострокової дебіторської 
заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, 
тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки 

Поточна дебіторська 
заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 
поточної дебіторської 
заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює номінальній 
вартості 

Ринковий Контрактні умови 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 
здійснюється за вартістю 
погашення 

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки 

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток 

В 2017 році впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток не зафіксовано. 

6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

1 рівень 
(ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані) 

2 рівень 
(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані) 

3 рівень 
(ті, що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Фінансові 
інвестиції за 
справедливою 
вартістю, з 
відображенням 
результату через 
прибутки/збитки 

568 510 111 284 0 – 794 794 

Дебіторська 
заборгованість 

    533 538 533 538 
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6.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

Акції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та акції ПАТ «Мотор Січ» активно торгуються на 
організованому ринку і мають біржовий курс, тому віднесені до першого рівня ієрархії. 

Акції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 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» в 2017 році не мали обігу на організованому ринку, річної фінансової 
звітності за останні три роки немає. В 2016 році було проведено знецінення даного активу до 
нульової вартості і віднесено до третього рівня ієрархії. 

Дебіторська заборгованість віднесена до третього рівня ієрархії. 

В 2017 році переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було. 

6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-
го рівня ієрархії 

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-го 
рівня ієрархії 

Залишки 
станом на 

31.12.2016 р. 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 

31.12.2017 р. 

Стаття (статті) у 
прибутку або збитку, у 
якій прибутки або 
збитки визнані 

Дебіторська 
заборгованість 

538 -328 332 +123 фінансові доходи  

6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи     

Цінні папери 
456 

 
774 679 794 

Інша довгострокова дебіторська 
заборгованість 

- 710 - 538 

Торговельна дебіторська 
заборгованість 

111 30 111 30 

Дебіторська заборгованість із 
нарахованих доходів 

167 90 167 90 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

582 1 834 533  1 834 

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 483 81 3 483 81 

Депозити в банках 7 762 10 367 7 762 10 367 

Фінансові зобов’язання      

Поточна кредиторська 
заборгованість 

198 338 98 338 

Інші поточні зобов’язання  
- 11 - 11 
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Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3. 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
Статті фінансової звітності формуються Товариством з урахуванням суттєвості. Поріг 

суттєвості приймається на рівні 0,2% від загального розміру активів Товариства.  Якщо окрема 
стаття не є суттєвою, її об’єднують з іншими статтями безпосередньо у звіті, чи у Примітках. 

 Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправдане окремо її подання у фінансових 
звітах, може, однак, бути достатньо суттєвою для того, щоб подати її окремо в Примітках.  

Товариство не надає конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така інформація не є 
суттєвою. 

7.1.Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017р. 

7.1.1 Нематеріальні активи 

На балансі Товариства обліковується Ліцензія на провадження професійної діяльності на 
ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інституційних інвесторів вартістю 3 тис. 
гривень. Термін дії ліцензії  необмежений. Згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи» нематеріальні 
активи з невизначеним терміном використання не підлягають амортизації.  

7.1.2 Основні засоби 

За історичною вартістю Машини та 
обладнання 

Інструменти
, прилади, 
інвентар 

Інші 
основні 
засоби 

Малоцінні 
необоротні 
активи 

Всього 

1 3 4 5  7 

Справедлива вартість на  
01.01.2017 

39 6 0 21 66 

Надходження - - - - - 

Вибуття - - - - - 

31 грудня 2017 року 39 6 0 21 66 

Накопичена 
амортизація 

     

31 грудня 2016 року (39) (6) (-) (21) (66) 

Нарахування за рік - - - - - 

Вибуття - - - - - 

31 грудня 2017 року (39) (6) 0 (21) (66) 

Чиста балансова вартість      

31 грудня 2017 року 0 0 0 0 0 

31 грудня 2016 року 0 0 0 0 0 
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Станом на 31 грудня 2017 у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 
становлять  66 тис. грн.  

7.1.3 Довгострокові фінансові інвестиції 

 Частка від 
заг.емісії 

% 

31 грудня 2017 Частка від 
заг.емісії 

% 

31 грудня 2016 

Акції ПАТ"Арселор 
Міттал Кривий Ріг» 

0,0007 111 0,0007 111 

Акції ПАТ 
"Дніпроспецсталь» 

0 0 0,0268 173 

Акції ПАТ 
«Коровай» 

1,83 0 1,83 0 

Всього  111  284 

Акції компанії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», торгуються на організованому ринку, але не 
мають офіційного біржового курсу, тому оцінені за ціною останньої угоди на Українській біржі. 
Оцінка цих інвестиції за справедливою вартістю була віднесена до 2-го рівня ієрархії. 

Акції ПАТ «Дніпроспецсталь» протягом 2017р. були реалізовані. 

По акціям ПАТ «Коровай» були виявлені явні ознаки знецінення, тому вони на 31 грудня 
2016р. оцінені в нуль гривень і віднесені до третього рівня ієрархії. В 2017 році ознак, що 
дозволяють провести відновлення вартості ЦП не виявлено. 

7.1.4 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги представлена поточною 
заборгованістю Фондів за управління активами за листопад-грудень 2017р. Терміни погашення 
заборгованості – лютий 2018р. 

7.1.5 Дебіторська заборгованість за виданими авансами виділена в окрему статтю балансу в 
зв’язку з її суттєвістю і представлена авансом, сплаченим за цінні папери. 

7.1.6 Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами представлена  
нарахованими відсотками по депозитних вкладах в доларах США  терміном від 3-х місяців до 
одного року, виражених в гривні за офіційним курсом НБУ на 31.12.2017р. в сумі 167 тис. грн 
Справедлива вартість дорівнює номінальній вартості. 

7.1.7 Інша поточна дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Дебіторська заборгованість за цінні 
папери 

332 1 658 

Короткострокова позика 191 173 

Інша поточна дебіторська заборгованість 10 3 

Чиста вартість торговельної 
дебіторської заборгованості 

533 1834 

Дебіторська заборгованість за цінні папери представлена заборгованістю за Договором купівлі-
продажу цінних паперів номінальною вартістю 382 тис. грн. Термін погашення заборгованості - 
31.12.2018р. Справедлива вартість дебіторської заборгованості визначена як теперішня вартість 
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майбутніх грошових потоків, дисконтова із застосуванням облікової ставки НБУ станом на 
31.12.2016р. (14% річних) 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. 

Прострочень та знецінення дебіторської заборгованості в 2017 році не було. Резерви 
безнадійної заборгованості не нараховувались. 

7.1.8 Поточні фінансові інвестиції 

На балансі товариства в розділі поточні фінансові інвестиції обліковуються цінні папери та 
банківські депозити, терміном розміщення більше трьох місяців. 

 Частка 
від 

заг.емісії
% 

31 грудня 2017 Частка 
від 

заг.емісії
% 

31 грудня 2016 

Акції ПАТ"Райффайзен Банк 
Аваль» 

0.0018 330 0,0045 179 

Акції ПАТ «Центренерго» - - 0,01 331 

Акції ПАТ «Мотор Січ» 0.0031 238 - - 

Депозитні рахунки в доларах 
США, в т.ч.: 

 7 762  10 368 

   -в ПАТ «Ощадбанк»  3 248  4 304 

  - в ПАТ «Укрексімбанк»  4 514  6 064 

Всього  8 330  10 878 

              Цінні папери українських емітентів активно торгуються на біржі і мають біржовий курс, 
тому віднесені до 1-го рівня ієрархії. 

              Оцінка депозитів в іноземній валюті здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 
їх номінальній вартості у національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату оцінки. 

7.1.9 Грошові кошти 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Рахунки в банках, в грн. 3 0 

Рахунки в банках, в долл. США 3 436 59 

Банківські депозити до запитання, в грн. 42 12 

Грошові кошти в ПАТ «Розрахунковий 
центр» для здійснення торгів на біржі 

2 10 

Всього 3 483 81 

Оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості на дату оцінки. 

7.1.10 Власний капітал 

Станом на 31.12.2017р. власний капітал Товариства становить 14 222 тис. грн. та має наступні 
складові: 

Зареєстрований (пайовий) капітал – 8 500 тис. грн. 

Резервний капітал – 1 758 тис. грн. 
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Нерозподілений прибуток – 3 964 тис. грн. 

Зареєстрований статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017р.сплачений повністю 
грошовими коштами та складає 8 500 тис. грн. 

Товариство здійснює щорічні відрахування до резервного капіталу в розмірі не менше 5% від 
чистого прибутку минулого року. В 2017 році до резервного капіталу відраховано 100% прибутку 
2016р. в сумі 1 466  тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року резервний капітал Компанії склав 
1758 тис. грн.  

7.1.11 Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна кредиторська заборгованість  8 0 

Розрахунки з бюджетом, в т.ч.:  184 324 

   - з податку на прибуток  182 322 

   -з інших податків і зборів  2 2 

Заробітна плата та соціальні внески  6 14 

Інші  0 11 

Всього кредиторська заборгованість  198 349 

7.2 Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, який закінчився 31.12. 2017р. 
7.2.1. Дохід від реалізації 2017 2016 

Чистий дохід від реалізації продукції, в т.ч.:   

Дохід від реалізації послуг з управління активами ІСІ 684 358 

Дохід від реалізації інших послуг 0 0 

Всього доходи від реалізації 684 358 

7.2.2 Собівартість реалізації   

Витрати на персонал (91) (85) 

Інші 0 0 

Всього (91) (85) 

7.2.3. Інші доходи та інші витрати 2017 2016 

Інші операційні доходи:  - 

Дохід від операційної курсової різниці 148 - 

Дохід від списання безнадійної кредиторської 
заборгованості 

11 - 

Інші доходи   

Дохід від не операційної курсової різниці 860 2205 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 567 341 

Інші доходи (переоцінка ЦП) 321 548 

Всього інших доходів: 1 748 6186 

Інші операційні витрати   

Втрати від операційної курсової різниці (29) (-) 

Витрати на оренду приміщення (217) (211) 

Членські внески в УАІБ (22) (22) 

Інші витрати   

Втрати від не операційної курсової різниці (614) (1005) 
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Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (559) (337) 

Уцінка фінансових інвестицій (76) (121) 

Списання необоротних активів (-) (7) 

Всього інших витрат: (1517) (1703) 

7.2.4 Витрати на збут 2017 2016 

Амортизація основних засобів (-) (1) 

Всього витрат на збут (-) (1) 

7.2.5 Адміністративні витрати 
2076 2016 

Матеріальні витрати (1) (4) 

Витрати на персонал (385) (333) 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (-) (1) 

Інші витрати (товари, роботи, послуги) (287) (76) 

Всього адміністративних витрат (673) (414) 

7.2.6 Фінансові доходи та витрати 2017 2016 

Фінансові доходи   

Доходи від дивідендів 66 5 

Процентний дохід за довгостроковою дебіторською 
заборгованістю 

123 170 

Відсотки за депозитними рахунками в банках 517 537 

Всього фінансові доходи 706 712 

Фінансові витрати   

Дисконтування дебіторської заборгованості (-) (173) 

Всього фінансові витрати (-) (173) 

7.2.7 Податок на прибуток 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
сукупний дохід Товариства, що підготовлений за МСФЗ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. 

              Оскільки річний дохід Товариства від усіх видів діяльності, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку за 2015 рік, не перевищив двадцяти мільйонів гривень, згідно п.134.1.1 
Податкового Кодексу України керівництвом було прийняте рішення про незастосування коригувань 
фінансового результату на усі податкові різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ 
Податкового Кодексу України. Згідно Податкового Кодексу України. В зв’язку з цим відстрочені 
податки Товариством в 2016 та 2017 роках не нараховувались.  

             Ставка податку на прибуток в 2017 році складає 18%. Податок на прибуток  за 2017 р. склав 
183 тис.грн. 

7.3. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

7.3.1 В зв’язку з відображенням в Звіті про фінансовий стан короткострокових депозитів у 
складі поточних фінансових інвестицій в графі інші надходження розділу ІІ Рух коштів в результаті 
інвестиційної діяльності Звіту про рух грошових коштів відображений приріст коштів за рахунок 
зменшення сум зазначених депозитів розмірі 2 843 тис.грн. Крім того в цьому розділі відображено 
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повернення авансів, сплачених за цінні папери в сумі 1 658 тис.грн. Загальна сума інших 
надходжень становить 4 501 тис.грн. 

8. Розкриття іншої інформації 

8.1 Умовні зобов'язання. 

8.1.1. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 
керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити 
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку 
керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під 
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом трьох років. 

8.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку 
керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не 
потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін ІСІ або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством. До таких, 
зокрема, відносяться Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД, Емерджінг Партнерз Холдінг 
АГ, ПрАТ «Івекс Капітал», Яковенко Юрій Борисович; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства, а саме Генеральний директор та 
головний бухгалтер Товариства; 

 близькі родичі осіб, зазначених вище; 
 компанії, що здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у 

Товаристві. 
В 2017 році Товариство здійснювало такі операції з пов’язаними сторонами: 

1. Попередня оплата по Договору купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Івекс 
Капітал» (код ЄДРПОУ 21600862) на суму 1 682 тис.грн., поставка цінних паперів 
запланована на 2018р. На 31.12.2017р. поточна дебіторська заборгованість складає 
1 682 тис. грн. 

2. Повернення раніше перерахованих авансів ПрАТ «Івекс Капітал» в сумі 1 658 
тис.грн. 
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3. Операції оренди приміщення у ФОП Яковенко Ю.Б. на загальну суму 206 тис. грн 
за рік. Заборгованості на 31.12.2017р. немає. 

4. Короткострокові виплати управлінському персоналу (заробітна плата та фінансова 
допомога) склали за 2017 рік 277 тис. грн. Заборгованість по виплатам 
управлінському персоналу на кінець року склала 5 тис. грн., яка була погашена в 
січні 2018р. 

Інших операцій з пов’язаними сторонами, які потребують розкриття згідно МСБО 24 в 
2017 році не було. Інформація щодо долі операцій з пов’язаними сторонами в 
загальному обсязі подібних операцій наведено у таблиці:  

 2017 2016 

 Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Придбання  в  т.ч.: 
1 888 2 315 1858 1942 

-оренда приміщення  
206 217 200 211 

-придбання цінних паперів  
1 682 1 880 1 658 1 658 

Короткострокові виплати 
працівникам 

277 411 239 343 

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий 
ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

8.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в 
банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 
використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою); 
 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою; 
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 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту 
та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

На протязі року Товариство фінансувало кошти в такі фінансові активи: 

 депозити банків 

 цінні папери українських емітентів 

За станом на 31.12.17 Товариство не має на балансі прострочених активів чи зобов`язань.  На 
протязі року не було зафіксовано випадків дефолту або неповернення депозитів в українських 
банках.  

Для мінімізації кредитного ризику з боку банків Товариство працює виключно з банками з 
іноземним капіталом (ПАТ «Ідея Банк», ПАТ « Креді Агріколь Банк»,  ПАТ «Кредобанк») та 
великими системними банками в державній власності (ПАТ «Державний експортно-імпортний 
банк України», АТ «Ощадбанк»). 

8.3.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 
валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в цінні 
папери та інші фінансові інструменти. 

Оскільки активи  Товариства інвестуються у фінансові інструменти (цінні папери), 
Товариство має відповідні ринкові ризики. Для мінімізації таких ризиків Товариством 
застосовуються ліміти щодо вкладень у цінні папери.  

Чутливі до ринкового ризику активи Товариства 

Активи в тис.грн 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Акції українських емітентів 679 794 

Частка в активах Товариства, %                4,71% 5,78% 

На основі аналізу історичної волатильності фондових індексів ПФТС та індексу українських 
акцій UX Товариство визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить 
+/-40%. Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей 
цього класу активів.  

Вплив цінових ризиків на активи Товариства за станом на 31.12.2017 р. 

Тип активу Вартість, тис грн Потенційний вплив на чисті активи 
Товариства від цінових ризиків, тис грн 

Акції 679 + 40,0%              - 40,0 % 

+272 -272 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Товариство має на балансі кошти в іноземній валюті та інвестує 
їх в банківські депозити.  
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Чутливі до коливань валютного курсу активи Товариства 

Активи в іноземній валюті 31 грудня 2017 
тис.грн.

31 грудня 2016 
тис.грн. 

Рахунки в банках у доларах США 3 436 59 

Банківські депозити у доларах США 7 762 10 367 

Всього 11 198 10 426 

Частка в активах Товариства, %                77.66% 75.89% 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних 
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від 
володіння іноземною валютою за період. 

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками керівництво Товариство здійснює 
моніторинг та оцінку валютних ризиків. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є 
коливання валютного курсу на ±15% на рік.  

Вплив валютних ризиків на активи Товариства за станом на 31.12.2017 р. 

Тип активу Вартість, тис. грн Потенційний вплив на чисті активи 
Товариства в разі зміни валютного курсу, тис 

грн 

Активи в іноземній 
валюті 

11 198 + 15,0%  - 15,0 %  

+1 680 -1 680 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.  

Банківські депозити, які є на балансі Товариства, розміщені строком на 12 місяців на умовах 
щомісячної виплати відсотків із фіксованою ставкою дохідності. Керівництво вважає, що активів, 
які наражаються на відсоткові ризики станом на 31.12.2017р., на балансі Товариства немає. 

8.3.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 
або іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Структура зобов`язань Товариства станом на 31.12.17: 

 До 1 місяця Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 місяців 
до 1 року 

Більше 
1року 

Всього 

1 2 3 4 6 7 

Короткострокові 
зобов`язання 

6 183 - - 189 

Довгострокові 
зобов`язання 

- - - - 0 
 

Всього 6 183 - - 189 

 



8.4. )/правл!ння кап]талом

|овариотво зд|йстпос управл1ння кап1талом з мето}о досягнен}ш1 насцпних ц1лей:
о зберегти опромо)1(н1сть 1овариства продов)1увати сво}о д1яльн1сть так' щоб воно 1 надал|

с 3абезпетув,ш]о дох|д для унасник|в [овариотва та виплати 1нтшим зац!кавленим
сторонам;

' забезпечити нале)кний прибуток учаоникам товариства завдяки встановленн}о ц1н на
послуги ?овариства' що в1дпов|да}оть р|внто ризику.

1{ер|вништво 1овариства зд|йснтое огляд струкцри кап!талу на щом1сячн1й оонов1. |{ри цьотуу
кер1вництво анал1зуе варт|сть кап1талу та притаманн| його ск.]]адовим ризики.

{{омпан|я дотри]шусться вимог щодо пруденц|йних норматив1в профес|йно| д|яльност1 на
фонловому ринк! _ д1яльност! з управл!ння активами 1нстицн1йних 1нвеотор!в, затверд)кених
Р|лшенням Р(|-{|{ФР ш91597 в|д 01.10.2015р.

€таном на 31 .|2.2017р. пруденц1йн| пок€вники 1{омпан1| окладали:

Р1вень ри3ику 1{омпан|1'на 3 1.\2.2017 ду:ке низький.

8.5. |!од!1 п1сля Балансу

[{од1й' як1 вимага}оть коригуващщ п1оля зак|нчення 1тного пер|оду, визначених Р1€БФ 10 к|{од||

[енеральний ди |[ещук А.Ф.

|!ал|й г.м.[-оловний бухгалтер

]ъ }{азва пок€шника Ёормативне

значенг!'{

Розрахункове значен}|'{

на 31 .|2.2017р.

1 |[оказник розм|ру влаоних котшт1в >:3,5 млн. грн. 12.9 млн.грн.

2 Ёорматив достатност! влаоних коп.пт!в )=] 10,0846

з (оеф1ш1снт п0криття операц1йного ризику 126.6\54

4 (оеф1ц1снт ф1нансово| от|йкост| " 0,5 0,9963

' "кфмпАн!,1
3 упРАвл}ння

;\(?!18А}а1!1

"|ннк$
мЁннджмвцЁ
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