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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
36136431
4. Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 6/11
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 206-45-77, (044) 206-45-77
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

http://ip-am.com
.ua
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
До складу змiсту квартальної звiтностi емiтента не включенi наступнi пункти:

X
X

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - в звiтному перiодi емiтент не
брав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - емiтент не є акцiонерним товариством.
Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не
реєструвалося.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших
цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - емiтент не
займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням
електроенергiї, газу та води.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається переробною,
добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води.

"Фiнансова звiтнiсть, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за
звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 781990
3. Дата проведення державної реєстрації
07.10.2008
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
7500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.30 - Управлiння фондами
64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм старування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм старування та
пенсiйного забезпечення
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори учасникiв Товариства; Директор
Товариства. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв Товариства. Вони
складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники
учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в
будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах Учасникiв, сповiстивши про це
iнших учасникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на Загальних зборах
Учасникiв iншому Учаснику або представниковi iншого Учасника. Для ведення Загальних зборiв
Учасникiв Учасники обирають Голову та Секретаря зборiв. Голова Загальних зборiв Учасникiв
органiзує ведення протоколу. Книга протоколiв має бути у будь-який час надана учасникам
Товариства. На їх вимогу повиннi видаватися засвiдченi витяги з книги протоколiв. Кiлькiсть
голосiв кожного з учасникiв Товариства на Загальних зборах Учасникiв визначається
пропорцiйно розмiру частки учасника Товариства у статутному капiталi Товариства. Управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється виконавчим органом - Директором Товариства.
Директор може вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдносяться до
виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв. Директор обирається Загальними зборами
Учасникiв. З Директором укладається трудовий контракт. Директор не рiдше одного разу на рiк
звiтує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "БАНК ВОСТОК"
2) МФО банку
307123
3) Поточний рахунок
26504010063400

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
управлiння активами
iнституцiйних iнвесторiв
(дiяльнiсть з управлiння
активами)
Опис

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
АЕ294702

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
14.02.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Дата
видачі

Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство
планує продовжувати дiю лiцензiй.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
АТ "АКОРД"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41535924
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кiм. 307
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "АКОРД", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ГРАНД-ІМПЕРІАЛ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41634283
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ
"ГРАНД-ІМПЕРІАЛД", при створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI
ПАРТНЕРИ" сплатило статуний капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ДАЛАСІ"

2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41669384
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ДАЛАСІ", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ІНТЕРФІНАНС"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41634545
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ІНТЕРФІНАНС", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ІНФІНІТІ ПРОФІТ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41634791
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ІНФІНІТІ ПРОФІТ",
при створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ЛОУДСТАР"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41788990
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ЛОУДСТАР", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування

АТ "ПРІОРІТІ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41535772
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ПРІОРІТІ", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "СЕНСЕЙ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41810397
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "СЕНСЕЙ", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 5 000 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "СОЛАР ІНВЕСТ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41787693
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "СОЛАР ІНВЕСТ",
при створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ФАРАДЕЙ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41670232
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ФАРАДЕЙ", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.

1) Найменування
АТ "ФЕНІКС"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41810329
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ФЕНІКС", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 5 000 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ФРАНКЛІН"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41788854
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ФРАНКЛІН", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.
1) Найменування
АТ "ХЕДВЕЙ"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
41764723
4) Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301
5) Опис
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" володiє 100 % акцiй АТ "ХЕДВЕЙ", при
створеннi юридичної особи ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" сплатило статуний
капiтал у розмiрi 4 100 000,00 грн. грошовими коштами.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розмір часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

37935831

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01025, Україна, Київська обл., м.
Київ, вул. Велика Житомирська,

99,9

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ГРУПА КОМПАНIЙ
"IНВЕСТИЦIЙНI
ПАРТНЕРИ"
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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Журжiй Iнна Костянтинiвна
Журжiй Андрiй Валерiйович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
0,1
100
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Журжiй Iнна Костянтинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "КУА "МТIР Ессет Менеджмент".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2008, обрано безстроково
9) Опис
Призначена на посаду директора загальними зборами засновникiв Товариства вiд
01.10.2008 р. (Протокол № IП/01-2008 вiд 01.10.2008 р.). Переведена на посаду Генерального
директора згiдно Наказу № 28/02-2017-2к вiд 28.02.2017 р. Повноваження та обов'язки - згiдно
Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що
займає особа: особа не займає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Попередня посада:
Директор ТОВ "КУА "МТIР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Стаж керiвної роботи: 9 рокiв. Розмiр
виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в
персональному складi посадової особи не вiдбувались.
1) Посада
Головний бухгалтер (фiнансовий директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бруснiк Лариса Дмитрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник фiнансового вiддiлу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНСТЮ
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2016, обрано безстроково
9) Опис
Прийнятий на посаду вiдповiдно до Наказу № 16/01-2012-1к вiд 16.01.2012 р.
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi
або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає керiвних посад на iнших
пiдприємствах. Стаж керiвної роботи: 12 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Агенство "Клас" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 20307539)
Фiнансовий директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРIСТО
КАПIТАЛ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 37150436): Головний бухгалтер;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ФОЗЗI КАПIТАЛ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33883848): Головний
бухгалтер, на посадi з 31.03.2014 р. по 19.11.2014 р., Генеральний директор, на посадi з 20.11.2014
р. 30.10.2015 р. , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" (iдентифiкацiйний код юридичної
особи - 36136431):Начальник фiнансового вiддiлу

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30373906
04112, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Грекова, буд. 3, кв. 9
серiя П 000089 № 209
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 284 18 65
(044) 284 18 65
Аудитор, що може проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на
ринку цiнних паперiв
Договiр № 12/16 вiд 15 сiчня 2016 року.
Товариство самостiйно не веде реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
25.03.2011

2
49/2/11

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплаченог
о
процентног
о доходу у
звітному
періоді
(грн)
10
808 754,1

Дата
погашення
облігацій

3
4
5
6
7
8
9
11
Нацiональна
1 000
7 000
Бездокуме
7 000 000
18
щокварта
01.05.2020
комiсiя з цiнних
нтарні
льно
паперiв та
іменні
фондового ринку
Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Фактiв лiстингу/делiстингу облiгацiй емiтента на фондових
бiржах не було. Мета емiсiї облiгацiй: випуск облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 7 000 000 (сiм мiльйонiв)
гривень 00 копiйок шляхом їх продажу (вiдкритого (публiчного) розмiщення) для формування iнвестицiйного портфелю емiтента з метою
одержання доходу вiд iнвестицiйної дiяльностi. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї облiгацiй за звiтний перiод не проводилось. Розмiщення
облiгацiй здiйснюється емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ "Українська бiржа". 12.03.2016 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було зареєстровано змiни до проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" у зв'язку iз
продовженням строкiв обiгу та погашення облiгацiй

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" було створене на пiдставi рiшення засновникiв
01.10.2008 р. (протокол загальних зборiв засновникiв № IП/01-2008 вiд 01.10.2008 р.) та
зареєстроване державним реєстратором Днiпровської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї
07.10.2008 р. № 1 067 102 0000 013330. 25.03.2011 р. Товариство зареєструвало випуск
вiдсоткових iменних облiгацiй в бездокументарнiй формi iснування (Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємств № 49/2/11 вiд 23.04.2012 р. видане Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку) в кiлькостi 7 000 штук на суму 7 000 000 грн. Протягом
звiтного року у Товариства не вiдбувалось важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл,
приєдання, перетворення, видiл).
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Товариство не має в органiзацiйнiй структурi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом
звiтного перiоду не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
-Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 22 осiб
-Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом:
4 особи - Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня): 4 осiб - Фонду оплати працi за 2016 рiк склав: 7 178 883,38 грн. Розмiру фонду оплати
працi вiдносно 2015року збiльшився. - Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: наявна
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент є членом об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку - Української Асоцiацiї
Iнвестицiйного Бiзнесу (УАIБ), що знаходиться за адресою: 03680 м. Київ, Україна, вул.
Предславинська, 28, офiс 301. Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу (УАIБ) є
добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, що об'єднує усi компанiї з управлiння
активами в Українi. Повноваженнями Асоцiацiї як об'єднання професiйних учасникiв фондового
ринку є: · Впровадження норм професiйної етики у практичнiй дiяльностi членiв Асоцiацiї. ·
Розробка та затвердження методичних рекомендацiй щодо провадження професiйної дiяльностi
на фондовому ринку членами Асоцiацiї. · Впровадження ефективних механiзмiв розв'язання
спорiв, пов'язаних з професiйною дiяльнiстю членiв Асоцiацiї. · Монiторинг дотримання членами
Асоцiацiї Статуту та внутрiшнiх документiв Асоцiацiї. Емiтент є членом УАIБ з 17.04.2009 року.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика Товариства затверджена керуючись Податковим кодексом України вiд
02.12.2010 року № 2755-VI, Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, Законом України "Про господарськi товариства" вiд
19.09.1991 року № 1576-ХII, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнструкцiями
та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку,
складання та подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом товариства.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює
головний бухгалтер. Кiлькiсний i якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розкладом i
затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства. Всi права i обов'язки головного
бухгалтера i всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухоблiк, справжнiм
наказом i затвердженими посадовими iнструкцiями. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi
ведеться iз застосуванням оборотних вiдомостей з елементами комп'ютерної обробки. Контроль
за рiвнем вiдповiдностi регiстрiв облiку, порядку, i способу реєстрацiї i узагальнення iнформацiї,
вимогам законодавства положено на головного бухгалтера пiдприємства. У Товариствi
використовується така методика бухгалтерського облiку: - До основних засобiв вiдносити
матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року (або
операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) i первинна вартiсть яких бiльше 2500,00грн.
Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснюється по прямолiнiйному методу.
Класифiку ється ОЗ вiдповiдно до Податкового Кодексу України ст. 145 "Основнi засоби". До
малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi,
очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльш за один рiк i первинна
вартiсть яких менш 1000грн. Амортизацiю по малоцiнних необоротних матерiальних активах
нараховувати у розмiрi 100% в мiсяцi введення їх в експлуатацiю. Термiн використання
нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, у момент його зарахування на
баланс, виходячи з: а) термiну використання подiбних нематерiальних активiв; б)
передбачуваного матерiального зносу, правових або iнших подiбних обмежень вiдносно термiнiв
використання. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйсню ється прямолiнiйним методом. Довгостроковi та короткостроковi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi вiдповiдно до
П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам вiдображаються на
дату балансу за справедливою вартiстю, фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких
достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можна достовiрно визначити. Бухгалтерський
облiк поточної дебiторський заборгованостi ведеться за первинною вартiстю окремо по кожному
дебiторовi. Дебiторську заборгованiсть вiдобража ється в балансi за чистою реалiзацiйною
вартiстю, тобто пiсля вирахування з первинної вартостi резерву сумнiвних боргiв. Зобов'язання заборгованiсть пiдприємства вiдобража ється згiдно П(С) БО11. Довгостроковi зобов'язання, на
якi нараховуються вiдсотки, вiдбиваються в облiку i звiтностi за їх справжньою вартiстю - п.10
П(С) БО11, а поточнi зобов'язання - по сумi погашення - п. 12 П(С) БО 11 18. Суму резерву
сумнiвних боргiв формувати виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. Сума доходiв вiдображається у бухгалтерському облiку в вiдповiдностi до П(С)БО 15. Видатки
вiдображаються у бухгалтерському облiку в вiдповiдностi до П(С)БО 16 .

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Предметом дiяльностi Товариства є управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв). Товариство здiйснює
свою дiяльнiсть на пiдставi отриманої лiцензiї, а саме: Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами)
серiї АЕ № 294702, дата видачi лiцензiї 14.02.2015 р., строк дiї лiцензiї необмежений Основнi види
дiяльностi Товариства за Державним класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (КВЕД-2010):
- 66.30. Управлiння фондами; - 64.99. Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та
пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.; - 66.19. Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг,
крiм страхування та пенсiйного забезпечення. Товариство має Свiдоцтво про включення до
державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
видане НКЦПФР. Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi) 1555, дата включення в Реєстр
29.05.2009 р. Виключним видом дiяльностi Товариства є надання послуг з управлiння активами
iнститутiв спiльного iнвестування. Основними споживачами послуг Товариства є iнституцiйнi
iнвестори - фiзичнi та юридичнi особи, що мають бажання iнвестувати кошти в iнститути
спiльного iнвестування. Товариство постiйно проводить маркетинговi дослiдження, аналiз змiн
законодавства та аналiтику стану фондового ринку України. Товариство зареєстроване 07.10.2008
року, i на кiнець 2012 року в управлiннi уже має 31 корпоративний iнвестицiйний фонд та 2 пайовi
iнвестицiйнi фонди. В майбутньому планується реалiзовувати новi проекти та збiльшувати
кiлькiсть iнвестицiйних фондiв в управлiннi, що дасть змогу збiльшити прибутки Товариства та
зайняти вагоме мiсце на РЦП. Основними конкурентами Товариства є компанiї з управлiння
активами: ЗАТ КУА "ТЕКТ", ТОВ "КУА" ФiнКом", ТОВ "КУА "ЛIКО - Iнвест", ЗАТ "КУА
"Альтера Ессет Менеджмент", ТОВ КУА "Фiнекс - Капiтал", ТОВ "КУА "Капiтал Груп".
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi роки прослiдковується чiтка тенденцiя розвитку Товариства та полiпшення стiйкостi
фiнансового стану Товариства. Завдяки правильнiй i рацiональнiй полiтицi управлiння, в
майбутньому очiкується отримання доходiв вiд реалiзацiї або ефективностi управлiння даних
активiв.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочини з власниками iстотної участi не укладались

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Протягом останнiх рокiв дiяльностi Товариство придбавало основнi засоби переважно для
створення робочих мiсць та для покращення умов перебування в офiсному примiщенi. В процесi
дiяльностi Товариство не використовує шкiдливих речовин, що могли б впливати на екологiчну
ситуацiю довкiлля.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства протягом звiтного перiоду негативно впливали наступнi фактори:
нестабiльна податкова полiтика; рiст iнфляцiї, пiдвищення орендної плати за оренду нежилих
примiщень та iнше.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафних санкцiй у 2017р. Товариство не виплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У своєму складi Товариство має достатню кiлькiсть квалiфiкованих та сертифiкованих
працiвникiв: середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2017 рiк складала 20 осiб, серед яких 4
сертифiкованих. Всi спiвробiтники перiодично проходять навчально-ознайомчi семiнари та курси
пiдвищення квалiфiкацiї, що завжди пiдтримується керiвництвом Товариства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку вiд проведення дiяльностi з управлiння
активами iнституцiйних iнвесторiв. В найближчий час планується збiльшення кiлькостi фондiв в

управлiннi, що дасть змогу покращити фiнансовий стан Товариства за рахунок отримання
винагороди вiд управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало дослiдження та розробки; витрати на
дослiдження та розробки за звiтний рiк вiдсутнi.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ за участю Товариства або його посадових осiб у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Вiдсутня iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
210
213
0
0
210
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
213
0
0
210
213
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн
корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких
перевищує 2 500 гривень,а також активи, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.Первiсна вартiсть
основний засобiв на початок перiоду складає 248тис.грн., на кiнець
перiоду вартiсть основних засобiв 210тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi
основних засобiв не було,ступiнь зносу не суттєвий, вагома частка ОЗ
була придбана в 2012роцi. Обмежень на використання майна емiтента

немає. Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно з
застосуванням прямолiнiйного методу та норм, передбачених
податковим законодавством (ст. 145 Податкового кодексу України вiд
02.12.2010 року №2755-V).Iншi необоротнi матерiальнi активи, що
використовуються бiльше одного року, але мають вартiсть менше 1 000
грн. вважаються малоцiнними необоротними активами. Нарахування
зносу на iншi необоротнi матерiальнi активи здiйснювати у розмiрi 100
вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх в
експлуатацiю. Термiни корисного використання основних засобiв
застосовуються вiдповiдно до групи основних засобiв: Будови - 25 р.;
Машини та обладнання - 4-5 р.; Транспортнi засоби - 5 р.; Комп'ютери та
офiсна технiка - 4-5 р.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-5 р.;
Iншi основнi засоби - 5.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
28 716
34 318
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 500
7 500
Скоригований статутний капітал
7 500
7 500
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Визначення вартостi
чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду
становить - 21216 Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим
статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 21216 Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього
перiоду становить - 26818 Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -26818
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод - бiльше скоригованого статутного
капiталу. Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
облiгацiї серiї А
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

7 000

X

X

X

7 000

X

X

30.12.2015

7 000

18

31.12.2018

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

374

X

X

X

0

X

X

X
11 517
X
X
X
18 891
X
X
Вiдсутнi зобов'язання: за кредитами банку, за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права, за векселями, за iпотечними
цiнними паперами, за iншими цiнними паперами.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
1 Найменування аудиторської фірми
відповідальністю "БЕЙКЕР
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи ТІЛЛІ УКРАЇНА"
підприємця)
2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
30373906
облікової картки платника податків фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
04112, м. Київ, вул. Грекова,
буд. 3, кв. 9
аудитора
4 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 2091, дата видачі:
26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
5 Реєстраційний номер, серія та номер,
Реєстраційний номер 2091,
серія П, номер 000265, дата
дата видачі та строк дії свідоцтва про
видачі 26.01.2001, строк дії
внесення до Реєстру аудиторських
30.07.2020
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
6 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 0632, дата видачі:
29.09.2016
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
7 Звітний період, за який проведено аудит
з 01.01.2017 по 31.12.2017
фінансової звітності
8 Думка аудитора (01 - безумовно
01 - безумовно позитивна
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)
9 Пояснювальний параграф (у разі
наявності)
10 Номер та дата договору на проведення номер: 307/17 , дата: 26.12.2017
аудиту
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 26.12.2017, дата
закінчення: 28.02.2018
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
28.02.2018
13 Розмір винагороди за проведення
110 440,00
річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО
РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

станом на 31 грудня 2017 року

Учасникам та керівництву ТОВ "КУА "Інвестиційні Партнери"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим особам

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Вступний параграф
Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"
(надалі - ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" або Компанія):
Ідентифікаційний код юридичної особи: 36136431
Види діяльності за КВЕД:
66.30 Управління фондами
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення),
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів: ліцензія серія АЕ № 294702, дата видачі - 14.02.2015
року, строк дії ліцензії: з 14.05.2014 року - необмежений.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні ТОВ
"КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ":
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУЛЬВАР
ІНВЕСТ", 40952925

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ГРАНД-ІМПЕРІАЛ", 41634283
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГУВЕР",
40632091
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАЛАСІ",
41669384
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ", 40803572
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРФІНАНС",
41634545
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЗЕР",
40952820
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЛАС",
40407119
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛОУДСТАР",
41788990
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЕГОН",
40162043
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЕНАТ",
40870770
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЕНСЕЙ",
41810397

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОЛАР
ІНВЕСТ", 41787693
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАРАДЕЙ",
41670232
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС",
41810329
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРАНКЛІН" ,
41788854
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХЕДВЕЙ",
41764723
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР", 38196890
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ", 38013440
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ", 36240497
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРМОНТ", 37500424
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРАВІС", 38408459
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

"ГРАНТ-ІНВЕСТ", 33149736
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП", 37203330
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", 37500430
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС", 38901651
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙД", 38901693
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗОЛЮТ", 37500450
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"РІТЕЙЛ ЕКВІТІ ФОНД", 33151787
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ", 36405037
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ", 35454345
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП", 37203880
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРІС", 38408368
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ", 36861895
Місцезнаходження Компанії: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11.
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційні Партнери"
("Компанія"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., та
звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 р., та її фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА")
(видання 2015 року), затверджених в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України №344 від 04 травня 2017 р. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу:
- на Примітку 4, що розкриває коригування відповідних показників 2016 року, яке
призведе до зміни пруденційних показників Компанії за 2016 рік.
- на Примітку 18 в фінансовій звітності, що описує значну концентрацію операцій
з пов'язаними сторонами.

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.
Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів за
2017 рік
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента
цінних паперів за 2017 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту
аудитора щодо неї. Надання нам Річної інформації емітента цінних паперів за
2017 рік очікується після дати цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам
надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2017 рік,
якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно
повідомити інформацію про це питання тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність та застосувати подальші належні дії
відповідно до вимог МСА і законодавства України.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність

за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал
або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової
звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
"
ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські
докази, що э достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим,
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати
змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
"
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не
для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю
Компанії;
"
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;

"
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо
висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш,
майбутні події або умови можуть примусити Компанії припинити свою діяльність
на безперервній основі.
"
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність
операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські
результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявленими нами під час аудиту.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
У відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (надалі - НКЦПФР), що викладені в Вимогах до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління
активами, затвердженому Рішенням НКЦПФР від 11 червня 2013 року № 991,
аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектів
фінансової звітності емітентів та професійних учасників фондового ринку.
Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в
межах аудиторської перевірки ТОВ "КУА "Інвестиційні Партнери". Зазначена
інформація отримана на основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних
для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог
Міжнародних стандартів аудиту.
При ознайомленні з цим висновком необхідно враховувати обмежений характер
процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Компанії та організацією
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, потрібно

враховувати, що критерії оцінки, застосовані нами, можуть відрізнятись від
критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної
фінансової звітності ми висловлюємо нашу думку:
Стосовно відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам
законодавства України
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової
звітності Компанії вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в
частині розкриття інформації про статутний та власний капітал. Розмір статутного
капіталу Компанії становить 7 500 тис. грн. Загальний обсяг власного капіталу
станом на 31 грудня 2017 року, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 34
318 тис. грн.
Розмір власного капіталу Компанії станом на 31.12.2017 р. більший, ніж розмір
статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства України.
Стосовно інформації про активи, зобов`язання та чистий прибуток (збиток)
відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової
звітності Компанії вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в
частині розкриття інформації за видами активів. Загальний обсяг активів станом
на 31 грудня 2017 року, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 53 209 тис.
грн.
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової
звітності Компанії вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в
частині розкриття інформації за видами зобов'язань. Загальний обсяг зобов'язань
станом на 31 грудня 2017 року, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 18
891 тис. грн.
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової
звітності Компанії вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в
частині розкриття інформації про фінансові результати. Загальний обсяг чистого
прибутку за 2017 рік, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 6 897 тис.
грн.
Чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, зменшився у
порівнянні з попереднім 2016 роком на 6 825 тис. грн. переважно за рахунок
визнання у попередньому 2016 році доходів від отриманих дивідендів за

інвестиційними сертифікатами в розмірі 5 218 тис. грн., а також нарахованих у
2017 році витрат за відсотками в розмірі 1 260 тис. грн.
Стосовно формування та сплати статутного капіталу у встановлені
законодавством терміни
Статутний капітал Компанії станом на 31 грудня 2017 року складає 7 500 тис. грн.
Статутний капітал сплачено повністю та у встановлені законодавством терміни.

Стосовно відповідності резервного фонду установчим документам
Згідно з установчими документами, у Компанії створюється резервний фонд у
розмірі 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного
фонду становить 5% суми чистого прибутку, які здійснюються на підставі
рішення загальних зборів учасників ТОВ "КУА "Інвестиційні Партнери" щодо
затвердження звіту Директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за рік та розподіл прибутку
Товариства. Станом на 28 лютого 2018 року збори учасників Товариства стосовно
даних питань не проводились.
Розмір резервного фонду станом на 31 грудня 2017 року складає 1 875 тис. грн.,
що відповідає вимогам установчих документів.
Станом на 31 грудня 2017 року Компанія відрахувала до резервного фонду 1 074
тис. грн. з суми чистого прибутку за 2017 рік.
Стосовно дотримання вимог нормативно-правових актів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок складання та
розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють
управління активами інституційних інвесторів.
Нами не виявлено фактів, що свідчать про недотримання вимог
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з
управління активами, які здійснюють управління активами інституційних
інвесторів.
Стосовно наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту та
внутрішнього контролю
Під час проведення аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах,

необхідних для визначення характеру та обсягу аудиторських процедур стосовно
фінансової звітності - дотримання Компанією вимог щодо організації
внутрішнього аудиту та контролю, встановлених Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку у межах її відношення до фінансових та облікових
питань.
Діяльність служби внутрішнього аудиту здійснюється на підставі Положення про
службу внутрішнього аудиту (контролю) Компанії, яке визначає статус,
функціональні обов`язки та повноваження служби внутрішнього
аудиту(контролю). Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю)
затверджено Загальними зборами учасників Товариства 28.12.2012 р. (Протокол
№ 41/2012).
В Компанії є окрема посадова особа - внутрішній аудитор (контролер). (Протокол
№ 25/2015).
У результаті нашої роботи не було виявлено фактів, що свідчать про
недотримання Компанією вимог, щодо організації внутрішнього аудиту та
контролю, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19.07.2012 № 996 "Про затвердження Положення про
особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у
фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку", станом на 31 грудня 2017 року.
Стосовно стану корпоративного управління відповідно до законодавства України
Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам чинного
законодавства України.
Стосовно інформації про перелік пов'язаних осіб Компанії, які було встановлено
аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
У ході господарської діяльності Компанія здійснює операції з пов'язаними
сторонами. У Компанії існують наступні категорії пов'язаних осіб: а) компанії, які
прямо чи непрямо перебувають під спільним контролем з Компанією, б)
ключовий управлінський персонал.
На балансі компанії утримуються дольові цінні папери, що підтверджують
участь Компанії в статутному капіталі пов'язаних сторін. Станом на 31 грудня
2017 року балансова вартість таких цінних паперів складала 26 400 тис. грн.,
станом на 31 грудня 2016 року - 26 400 тис. грн.

Сума непогашеної заборгованості по операціям з пов'язаними сторонами станом
на 31 грудня 2017 року становить: торгова дебіторська заборгованість пов'язаних
сторін - 14 275 тис. грн., аванси отримані - 8 190 тис. грн., інша кредиторська
заборгованість перед пов'язаними сторонами - 766 тис. грн., заборгованість за
облігаціями - 7 000 тис. грн.
Суми наданих короткострокових позик протягом звітного року - 18 645 тис. грн.,
суми погашених короткострокових позик протягом звітного року - 18 645 тис.
грн.
Сума реалізації цінних паперів пов'язаним сторонам протягом 2017 року складає 64 686 тис. грн., сума придбаних цінних паперів у пов'язаних сторін - 29 420 тис.
грн. Дохід від управління активами за 2017 рік склав - 515 тис. грн., дохід від
інших послуг - 76 тис. грн., витрати на сплату роялті - 1 620 тис. грн. витрати по
нарахованих відсотках за облігаціями - 1 260 тис. грн.
Сума винагороди ключовому управлінському персоналу за 2017 рік становила - 4
134 тис. грн.
Нами не було виявлено свідчень щодо існування операцій і балансів з пов'язаними
сторонами, які не були належним чином розкриті у примітках до фінансовій
звітності.
Стосовно наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Компанії
Станом на дату даного звіту у Компанії відсутні події після дати балансу, які не
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив
на фінансовий стан.
Інформація про ступінь ризику Компанії, наведена на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності Компанії
Пруденційні показники діяльності Компанії розраховуються відповідно до
Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 1597 від 01.10.2015 року.
Пруденційні показники діяльності Компанії станом на 31 грудня 2017 року
наступні:

Показник

Нормативне значення Розрахункове значення

Розмір власних коштів не менше 50% від мінімального статутного капіталу для
КУА 6 434
Норматив достатності власних коштів

Не менше 0,5

Коефіцієнт покриття операційного ризику
Коефіцієнт фінансової стійкості.

2,3184

Не менше 0,5

Не менше 0,5

2,7392

0,6450

Інформація щодо чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних
нормативів:
Розмір власного капіталу на 31.12.2017, тис. грн.
Розмір зобов'язань на 31.12.2017, тис. грн.

34 318

18 891

Вартість активів на 31.12.2017, тис. грн. 53 209
Пруденційні показники ТОВ "ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" станом
на 31 грудня 2017 року відповідають нормативним значенням.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 30373906
Місцезнаходження юридичної особи: 04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9
Фактичне місце розташування: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28
Телефон: +380 (44) 284 18 65

Факс: +380 (44) 284 18 66
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм:
Свідоцтво № 2091 від 26 січня 2001 року (термін чинності Свідоцтва продовжено
до 30 липня 2020 року).
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку:
Свідоцтво № 2091 від 26.01.2001 року, серія П 000265. (термін чинності Свідоцтва
продовжено від 16 квітня 2013 року до 30 липня 2020 року).
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво № 0632 видане Аудиторською палатою України (термін чинності - до
31.12.2021 року), затверджено Рішенням АПУ №330/4 від 29.09.2016 року
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата
видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ:
Почкун Олександр Васильович, сертифікат аудитора: серія А № 003710 від
28.02.2013 р. (термін чинності Сертифіката продовжено до 26 березня 2023 року).
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата, номер договору на проведення аудиту та вартість послуг.
Аудиторська перевірка проведена відповідно до договору № 307/17 від 26 грудня
2017 року.
Вартість послуг складає - 100 440,00 грн. в т.ч. ПДВ.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
Початок проведення аудиторської перевірки - 26.12.2017 р.
Закінчення проведення аудиторської перевірки -28.02.2018 р.

Генеральний директор
ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

Дата складання аудиторського висновку:
28 лютого 2018 року
Київ, Україна

Реєстраційний № 18-014.1

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
"IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

36136431

8039100000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
240
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Управління фондами
66.30
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 18
Адреса, телефон: 01025 м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 6/11, (044) 206-45-77
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

90
143
( 53 )
0
210
547
( 337 )
0
0
(0)
0
0
(0)

162
226
( 64 )
0
213
441
( 228 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
300

0
375

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

2 922

1 892

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
0
0
4
0
6 413
47 754
21
0
21
0
0

0
2
0
4
0
17 548
26 400
6 988
0
6 988
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
57 114

0
0
0
0
0
52 834

1200

0

0

1300

57 414

53 209

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

7 500
0
0
0
0
0
801
20 415
(0)
(0)

7 500
0
0
0
0
0
1 875
24 943
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Журжiй I.К.

Головний бухгалтер

Бруснiк Л.Д.

1435
1495

0
28 716

0
34 318

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7 000
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7 000

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
0
243
238
0
20
0
0
0
0
552
0
0
27 883
28 698

0
0
374
374
0
0
0
0
0
0
537
0
0
10 980
11 891

1700

0

0

1800
1900

0
57 414

0
53 209

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
"IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

36136431

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

15 099

16 496

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

15 099

16 496

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
154

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 10 839 )
(0)
( 23 )

( 11 121 )
(0)
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

4 391

5 375

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
118 154
0
( 1 260 )
(0)
( 112 874 )
0

5 364
69 675
0
0
(0)
(0)
( 66 480 )
0

2290

8 411

13 934

2295
2300

(0)
-1 514

(0)
-1 390

2305

0

0

2350

6 897

12 544

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
6 897

0
12 544

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
118
Витрати на оплату праці
2505
6 881
Відрахування на соціальні заходи
2510
756
Амортизація
2515
177
Інші операційні витрати
2520
2 907
Разом
2550
10 839
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
53
6 281
833
113
3 840
11 120
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н
Керівник

Журжiй I.К.

Головний бухгалтер

Бруснiк Л.Д.

2605
2610

0
0,000000

0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
"IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

36136431

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

16 121
0
0
0
0
0
0

13 781
0
0
0
0
0
108

3025

131

146

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
368

0
0
0
0
0
20

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 843 )
( 5 236 )
( 825 )
( 4 030 )
( 2 684 )

( 5 128 )
( 5 696 )
( 964 )
( 3 030 )
( 1 560 )

3117

(0)

(0)

3118

( 1 346 )

( 1 470 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
( 91 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 362 )
3 324

(0)
( 27 )
-881

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н
Керівник

Журжiй I.К.

Головний бухгалтер

Бруснiк Л.Д.

3200
3205

128 933
0

106 372
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
18 681

0
5 218
0
65 832

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 80 721 )
(0)
(0)
( 18 945 )

( 94 220 )
(0)
(0)
( 65 863 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 43 496 )
4 452

( 15 119 )
2 220

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

5

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 809 )
(0)

(0)
(0)
( 849 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-809
6 967
21
0
6 988

( 477 )
-1 321
18
3
0
21

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

36136431

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
7 500
0

4
0
0

5
0
0

6
801
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
20 415
0

4010
4090
4095

0
0
7 500

0
0
0

0
0
0

0
0
801

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
28 716
0

0
0
20 415

0
0
0

0
0
0

0
0
28 716

0

6 897

0

0

6 897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

1 074

-1 074

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Розкриття iнформацiї, наданої у фiнансовiй звiтностi
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
станом на 30.09.2017 року

Розкриття iнформацiї за видами активiв
Класифiкацiю та оцiнку активiв у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариство
здiйснювало вiдповiдно до вимог, встановлених вiдповiдними Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО)
та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються в фiнансовому звiтi згiдно
МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нарахування амортизацiї нематерiального активу
здiйснюється на систематичнiй основi, розраховується з використанням прямолiнiйного методу i
починається з моменту, коли його стан дозволяє здiйснити експлуатацiю.
Станом на 30.09.2017 року у Товариства наявнi нематерiальнi активи залишкова вартiсть яких
становить 102 тис. грн.
Основнi засоби:
У своїй дiяльностi Товариство використовувало власнi основнi засоби, оцiнка яких є достовiрною.
Надходження об'єктiв, їх ремонт та вибуття здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 16 "Основнi
засоби".
Станом на 30.09.2017 року залишкова вартiсть основних засобiв Товариства становить 211 тис.
грн.
Фiнансовi iнвестицiї:
Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнка". Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються по справедливiй вартостi з
вiднесенням її змiни на прибуток чи збиток. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i
утримуються до погашення враховуються по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, що не мають
фiксованого термiну погашення, враховуються по собiвартостi. Iнвестицiї, що є в наявностi для
продажу, враховуються по справедливiй вартостi з вiднесеними її змiнами на власний капiтал.
Станом на 30.09.2017 року на балансi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї на
суму 5 700 тис. грн., що складаються з:
ў
Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду простi iменнi АТ "ГЕНЕЗИС", кiлькiсть 1 900
000 шт., сума 1 900 000,00 грн.;

ў
Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду простi iменнi АТ "КАЙЗЕР", кiлькiсть 1 900
000 шт., сума 1 900 000,00 грн.;
ў
Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду простi iменнi АТ "ФIДЕЛIТI", кiлькiсть 1 900
000 шт., сума 1 900 000,00 грн.;
Вартiсть акцiй пiдтверджена розрахунками вартостi чистих активiв корпоративних фондiв
станом на 30.09.2017 року

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що
виникає за реалiзованi, пiд час здiйснення звичайної господарської дiяльностi, товари i послуги) i
не торгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первинне визнання дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається
за чистою вартiстю реалiзацiї.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi в Товариствi створюється резерв
сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (окрiм вiдстрочених податкiв на прибуток)
враховується залежно вiд її вигляду по тiй, що амортизується або за дисконтованою вартiстю.
Станом на 30.09.2017 року Товариство має поточну дебiторську заборгованiсть, яка складається
iз:
ў
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна
вартiсть) в розмiрi 2 176 тис. грн., а саме:
"

АТ "ГЕНЕЗИС" - 377,07 грн.,

"

АТ "ЛIБЕРТI IНВЕСТ" - 18,91 грн.,

"

АТ "ПРIОРIТI" - 4,00 грн.,

"

АТ "ФОРIНТ" - 189,81 грн.,

"

ПАТ "АВАНСАР" - 16 122,24 грн. (поточна заборгованiсть по сплатi винагороди) ,

"

ПАТ "АВЕРАЖ"- 40 119,89 грн. (поточна заборгованiсть по сплатi винагороди) ,

"

ПАТ "БЕНЕФIТ" - 352,75 грн.,

"
ПАТ "ПРУДЕНЦIЙНА СТРАХОВА ПЛАТФОРМА" - 1 359 328,21 грн. (поточна
заборгованiсть по сплатi винагороди за серпень та вересень),
"

ПАТ "РЕЗОЛЮТ" - 28 495,07 грн.,

"

ПАТ "РIТЕЙЛ ЕКВIТI ФОНД" - 157,99 грн.,

"

ПАТ "РIТЕЙЛ IНВЕСТ" - 491,90 грн.,

"

ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"- 9 661,36 грн.,

"

ПАТ "ФОЗЗI ГРУП" - 7 145,46 грн.,

"

ПАТ "ФОРIС" - 395 057,93 грн. (поточна заборгованiсть по сплатi винагороди) ,

"

ПАТ "ХОЛДIНГ IНВЕСТ" - 6844,23 грн. (поточна заборгованiсть по сплатi винагороди).

ў
дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв (дивiдендiв та
орендних платежiв) в розмiрi 14 тис. грн., а саме:
"

АТ "АКОРД" -1 000,00 грн.,

"

АТ "ГЕНЕЗИС" - 1 500,00 грн.,

"

АТ "ГУВЕР" - 1 000,00 грн.,

"

АТ "КАЙЗЕР" - 500,00 грн..

"

АТ "ФОРIНТ" - 580,60 грн.,

"

ПАТ "АВЕРАЖ"- 500,00 грн.,

"

ПАТ "ВЕРМОНТ" - 500,00 грн.,

"

ПАТ "IНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП" - 1 000,00 грн.,

"

ПАТ "IНIЦIО" - 1 000,00 грн.,

"

ПАТ "ПРАЙД" - 500,00 грн.,;

"

ПАТ "ПРУДЕНЦIЙНА СТРАХОВА ПЛАТФОРМА" - 1 500,00 грн.,

"

ПАТ "РЕЗОЛЮТ" - 1 500,00 грн.,

"

ПАТ "ФОРIС" - 500,00 грн.

"

ПАТ "ХАНТЕР" - 296,77 грн.,

"

ТОВ "КУА "ФОЗЗI КАПIТАЛ" - 500,00 грн.,

"

ТОВ "ПУПС" - 4 741,50 грн.,

"

ТОВ "АЙРОН СТАНДАРТ"- 500,00 грн.

ў

iншої дебiторської заборгованостi в розмiрi 47 363 тис. грн., яка складається iз:

"
виданої фiнансової допомоги на суму 240 000,00 грн., а саме: Задубиннiй Юлiї Василiвнi
згiдно Договору № 2/2017-IП вiд 07.07.2017 року, термiн сплати якої - 07.01.2018 року
"
виданої фiнансової допомоги на суму 4 000,00 грн., а саме: ТОВ "Група компанiй
"Iнвестицiйнi партнери" згiдно Договору № 3/2017-IП вiд 14.08.2017 року, термiн сплати
якої - 13.08.2018 року
"
заборгованостi за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв на суму 47 012 тис. грн., а
саме:
1 321 914,89 грн., ТОВ "ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ", за акцiї простi iменнi,
згiдно Договору купiвлi-продажу № БВ-8/2016 вiд 15.01.2016 року на загальну суму 2 538 800,90
грн., термiн сплати якої 31.01.2016 року, заборгованiсть пiдтверджена Актом звiрки
взаєморозрахункiв станом на 30.09.2017 року;
35 758 149,21 грн., ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ", за акцiї
простi iменнi, згiдно договорiв: Договiр купiвлi-продажу № БВ-2088/2016 вiд 28.12.2016 року на
суму 29 184 247,67 грн. термiн сплати до 28.12.2017 р. та Договiр купiвлi-продажу № БВ-422/2017
вiд 24.01.2017 року на суму 143 390,16 грн., термiн сплати до 24.01.2018, та Договiр
купiвлi-продажу № БВ-39067/2017 вiд 19.09.2017 року термiн сплати до 07.04.2018 р.
"

iншої дебiторської заборгованостi на суму 107 тис. грн., що є поточною та складається:

-

дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом 46 347,23 грн.,

-

2800,00 грн., АТ "КАЙЗЕР";

-

800,00грн., ПАТ "ФОРIС";

-

14 990,00 грн., Журжiй I.К.;

-

325,52 грн., ТВД СК "АЛЬФА-ГАРАНТ";

-

807,96 грн., ТОВ " ФОРТ ГРУПП".;

-

20 000,00 грн., ФОП Терехов В.В.,

-

375,89 грн., ПП "Нiчний Експрес";

-

172,82 грн., ТОВ Київстар Дж.Ес.Ем.;

-

460,00 грн.. ПАТ "НДУ";

-

1 234,48 грн., ТОВ "Iнтернет-Iнвест";

-

9 488,30 грн., ТОВ "Меркурiй Експрес";

-

2 207,07 грн., ТОВ "Сан Парк";

-

560,00 грн., ФОП Малiк В.О.;

-

6000,00 грн., ФОП Сич I.П.;

-

193,00 грн., ФОП Сiтнiкова О.А.;

-

215,00 грн., ФОП Щербицький Б.А.;

-

3,00 грн., ФОП Яцук О.Г..

Склад та величина дебiторської заборгованостi визначено достовiрно. Резерв сумнiвних боргiв
Товариство не нараховувало, так як управлiнський персонал Товариства вважає, що у нього
вiдсутня безнадiйна дебiторська заборгованiсть.
Грошi та їх еквiваленти:
Станом на 30.09.2017 року у Товариства наявнi грошовi кошти на рахунках банку в розмiрi 2 139
тис. грн. Вiдображення грошових коштiв здiйснено вiдповiдно до МСБО 7 "Звiт про рух
грошових коштiв".

Розкриття iнформацiї про зобов'язання
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства, класифiкуються
на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд
вигляду або по вартостi, що амортизується або за дисконтованою вартiстю.
Поточнi зобов'язання враховуються i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за персональною
вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Товариство здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi до
складу короткострокової, коли за станом на дату складання фiнансової звiтностi, за умовами
договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днiв.
Станом на 30.09.2017 року поточнi короткостроковi зобов'язання складаються з:
ў
Кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 299 тис. грн., в тому
числi 209 тис. грн. з податку на прибуток;
ў

Кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi в сумi 209 тис. грн.;

ў

Поточних забезпечень, а саме резерву пiд невикористанi днi вiдпусток в сумi 519 тис. грн.;

ў

Iнших поточних зобов'язань в сумi 15 599 тис. грн.:

"
4 100 000,00 грн. АТ "АКОРД" згiдно Попереднього договору № 1 вiд 04.09.2017 року,
термiн сплати 04.09.2018 року;
"
1 881 000,00 грн. АТ "ГЕНЕЗИС", згiдно Попереднього договору № 1 вiд 19.09.2016 року,
термiн сплати 31.12.2017 року;
"
1 884 620,00 грн. АТ "ФIДЕЛIТI", згiдно Попереднього договору № 1 вiд 29.11.2016 року,
термiн сплати 21.03.2018 року;
"
1 884 120,00 грн. АТ "КАМЕТ", згiдно Попереднього договору № 1 вiд 29.11.2016 року,
термiн сплати 31.12.2017 року;
"
1 802 000,00 грн. АТ "КАЙЗЕР", згiдно Попереднього договору № 1 вiд 29.11.2016 року,
термiн сплати 20.10.2017 року;
"

600,00 грн. ФОП Димарчук О.С

"

1417,00 грн. ТОВ "КСД-Україна";

"

1 208 422,22 грн. ПАТ "Iнвестмент Партнерс Груп".;

"

167,35 грн. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ";

"

3500,00 грн. ПП "КОМСЕРВIСКЛIНIНГ";

"

1500,00 грн. ПрАТ "ДАТАГРУП";

"

16 600,00 грн. ТОВ "АЙ ПI СЕК'ЮРIТIЗ"

"

0,28 грн., ФОП Щербицький Б.А.;

"

250,83 грн. ТОВ "Укрпром";

"

850,01 грн, ТОВ "СIНТ";

"

517,00 грн. ТОВ "Нова пошта";

"

100,00 грн. Ханiна А.В. ПН;

"

24 094,00 грн., ТОВ "СКАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП";

"

1 600,00 грн. ТОВ "Форт Iншуренс"

Станом на 30.09.2017 року у Товариства наявнi довгостроковi фiнансовi зобов'язання в сумi 7 000
тис. грн., що представленi власними вiдсотковими облiгацiями, якi є у вiльному обiгу на територiї
України протягом всього термiну їх обiгу (до 31.03.2020 року). Фактiв лiстингу/делiстингу
облiгацiй емiтента на фондових бiржах не було. Облiгацiї були розмiщенi за номiнальною
вартiстю

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.
При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi Товариство дотримується вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Данi "Звiту про фiнансовi результати", як по доходах так i по
витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
За перiод, що перевiряється (9 мiсяцiв 2017 року), Товариство отримало дохiд в сумi
грн.

84 916 тис.

Витрати Товариства (в т. ч. собiвартiсть реалiзованих товарiв, послуг) за 9 мiсяцiв 2017 року за
даними звiту про фiнансовi результати склали 79 513 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток за 9 мiсяцiв 2017 року склали 895 тис. грн.
З урахуванням доходiв та витрат ( в т. ч. витрат з податку на прибуток) Товариство за I пiврiччя
2017 року отримало чистий прибуток в розмiрi 4 508 тис. грн.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу
У процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi, аудитором не встановлено подiй
пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан.

Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї
1.

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами
"IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ" (далi - Компанiя)
Основне мiсцезнаходження Компанiї: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 6/11, кiмн. 303.
Основною дiяльнiстю Компанiї є управлiння фондами, надання фiнансових послуг (крiм
страхування), допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення. Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя
є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю i є власнiстю учасникiв у межах належних їм
часток. Компанiя заснована вiдповiдно до законодавства України.
Основний склад власникiв представлений нижче:
Власники

30 вересня 2017

ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ"
Журжiй Андрiй

0,1%

99,9%

100%
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, притаманнi ринкам, що розвиваються.
Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i
створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв
внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання та внесення змiн до
податкової, юридичної та нормативної бази. Керiвництво Компанiї вважає, що вони вживають усi
необхiднi заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, що склалися в
бiзнесi та економiцi.
2.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

2.1.

Основа пiдготовки

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв
Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО).
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною
вартiстю, за винятком деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах
гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi, який
передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не мiстить нiяких корегувань на випадок того, що Компанiя не зможе
дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
2.2.

Перерахунок iноземної валюти

Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена у гривнях. Гривня є функцiональною валютою
Компанiї.
Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку облiковуються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiяв
на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за валютним
курсом, що дiє на звiтну дату.
Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про прибутки i збитки, за винятком всiх монетарних
статей, що забезпечують ефективне хеджування чистої iнвестицiї в закордонний пiдроздiл. Вони
вiдображаються у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття чистої iнвестицiї, коли
вони визнаються у звiтi про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються за курсами, чинними на дату їх виникнення. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, чинним на дату

визначення справедливої вартостi
2.3.

Визнання виручки

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Компанiєю оцiнюється
як вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, зворотних знижок, а також податкiв
або мита з продажу. Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї:
Чистi змiни у справедливiй вартостi фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток
Стаття включає в себе змiни у справедливiй вартостi фiнансових активiв, призначених для
торгiвлi, або фiнансових активiв, вiднесених при первiсному визнаннi в категорiю
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, i виключає процентний
дохiд.
Продажi
Виручка вiд продажу визнається, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння переходять до
покупця.

Процентний дохiд
Виручка визнається у вiдповiдностi до нарахування вiдсоткiв (за методом ефективної процентної
ставки). Процентний дохiд включається до складу виручки вiд фiнансування в звiтi про прибутки
i збитки.
2.4.

Визнання витрат

Витрати визнаються у звiтi про прибутки i збитки Компанiї, коли виникає зниження майбутнiх
економiчних вигод, якi пов'язанi iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, i якi можуть
бути надiйно оцiненi.
Витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi прямого зв'язку мiж понесеними
витратами i доходами конкретних статей доходу.
Коли передбачається, що економiчнi вигоди виникнуть в декiлькох звiтних перiодах, витрати
визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi процедури систематичного i рацiонального
розподiлу.
Витрати, пов'язанi з використанням активiв, наприклад, знос i амортизацiя, визнаються в звiтних
перiодах, в яких були отриманi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими об'єктами.
Процентнi витрати
Процентнi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були
понесенi.

2.5.

Податки

Податок на прибуток
У зв'язку з набранням чинностi з 1 сiчня 2011 року Податкового кодексу України, з 1 квiтня 2011
вiдбулися змiни в порядку нарахування податку на прибуток.
Вiдповiдно до нового Податкового кодексу, для розрахунку податку на прибуток застосовуються
такi ставки: 18% для 2016 року, 18% для 2017 року.
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються
в сумi, що передбачається до вiдшкодування податковими органами або що передбачаються до
сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються
для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну
дату, у країнах, в яких Компанiя веде свою дiяльнiсть i створює оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо у капiталi,
визнається у складi капiталу, а не в звiтi про прибутки i збитки. Керiвництво Компанiї перiодично
здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне
податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано, i в мiру необхiдностi створює
резерви.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
"
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу,
активу або зобов'язання, в ходi угоди, яка не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
"
стосовно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi
компанiї, а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може
контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна ймовiрнiсть того, що
тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями,
невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в
якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого
можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги i невикористанi
податковi збитки, крiм випадкiв, коли
"
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, виникає
в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання
бiзнесу, i яка на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на
оподатковуваний прибуток або збиток;

"
стосовно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi
компанiї, а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи
вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть
використанi в найближчому майбутньому, i матиме мiсце оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використовувати всi або частину вiдкладених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату i визнаються в тiй
мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдкладенi податковi активи.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як
передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а
зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi станом
на звiтну дату були введенi в дiю або фактично введенi в дiю.
Вiдкладений податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi,
визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд.
Вiдкладенi податковi активи та вiдкладенi податковi зобов'язання зачитуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i
вiдкладенi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.
2.6.

Фiнансовi активи

Первiсне визнання i оцiнка
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи,
наявнi для продажу або похiднi iнструменти, визначенi в якостi iнструментiв хеджування при
ефективному хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi iнвестицiй,
що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо
пов'язанi з ними витрати по угодi.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки,
встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на
"стандартних умовах") визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на
себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або

збиток" включає фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi активи, вiднесенi при
первiсному визнаннi в категорiю переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою
продажу в найближчому майбутньому. Ця категорiя включає похiднi iнструменти, в яких
Компанiя є стороною за договором, не визначенi в якостi iнструментiв хеджування в операцiї
хеджування як вони визначенi в МСФЗ (IAS) 39. Похiднi iнструменти, включаючи вiдокремленi
вбудованi похiднi iнструменти, також класифiкуються як призначенi для торгiвлi, за винятком
випадкiв, коли вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
враховуються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни справедливої
вартостi визнаються у складi доходiв вiд фiнансування або витрат з фiнансування у звiтi про
сукупний дохiд.
Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з встановленими
або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Фiнансовi активи такого
роду облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання
ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про
сукупний дохiд. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупний дохiд в складi
витрат з фiнансування.
Припинення визнання
Фiнансовий актив (або, частина фiнансового активу або частина Компанiї аналогiчних
фiнансових активiв) припиняє визнаватися на балансi, якщо:
"

Термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;

"
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання з виплати третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та
несуттєвої затримки за "транзитною" угодою; i або (a) Компанiя передала практично всi ризики та
вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики
та вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала
транзитну угоду i при цьому не передала, але й не зберiгає за собою практично всi ризики та
вигоди вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається в тiй мiрi, в
якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь, яка приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з
наступних величин: первiсної балансової вартостi активу або максимальної суми, виплата якої
може вимагатися вiд Компанiї.

Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання
"випадку понесення збитку"),. Свiдчення знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що
боржник або група боржникiв вiдчувають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати
свою заборгованiсть або невчасно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми
заборгованостi, а також iснує ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства
або фiнансової реорганiзацiї. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться данi, що спостерiгаються i
що вказують на наявнiсть зниження, що пiддається оцiнцi, очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi
або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання
зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Вiдносно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку
проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих
фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально значимими.
Якщо Компанiя визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного
фiнансового активу немає, незалежно вiд його значущостi, вона включає даний актив до групи
фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає данi
активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. При наявностi об'єктивного свiдчення
понесення збитку вiд знецiнення, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю
активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування
майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Наведена вартiсть оцiночних
грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим
активом. Якщо процентна ставка по позицi є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку
вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума
збитку визнається у звiтi про сукупний дохiд. Нарахування процентного доходу (який
вiдображається як дохiд вiд фiнансування у звiтi про сукупний дохiд) за зниженою балансовою
вартiстю продовжується, грунтуючись на процентнiй ставцi, використовуваної для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi
доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. Позики
разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх
вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано чи передано
Компанiї. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення
збiльшується або зменшується зважаючи на будь-якi подiї, що сталися пiсля визнання знецiнення,
сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування
рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом
вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат з фiнансування в звiтi про сукупний
дохiд.
Приведена вартiсть оцiночних грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною
вiдсотковою ставкою по фiнансовому активу. Якщо вiдсоткова ставка по позицi є змiнною, ставка
дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка.

Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Вiдносно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює
iснування об'єктивних свiдчень того, що iнвестицiя або група iнвестицiй пiддалися знецiненню.
У випадку iнвестицiй в iнструменти капiталу, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi
свiдчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче
рiвня їх первiсної вартостi. "Значущiсть" необхiдно оцiнювати в порiвняннi з первiсною вартiстю
iнвестицiй, а "тривалiсть" - порiвняно з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була
менше первiсної вартостi. При наявностi свiдчень знецiнення, сума сукупного збитку, оцiнена як
рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням ранiше
визнаного у звiтi про сукупний дохiд збитку вiд знецiнення за даними iнвестицiям, виключається
з iншого сукупного доходу i визнається у звiтi про сукупний дохiд.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiй в iнструменти капiталу не вiдновлюються через прибуток або
збиток; збiльшення їх справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається безпосередньо у складi
iншого сукупного доходу.
У разi боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, знецiнення оцiнюється на
основi тих самих критерiїв, якi застосовуються щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за
амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд знецiнення являє собою
накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю та поточною
справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення за даними iнвестицiям, ранiше
визнаного у звiтi про прибутки i збитки.
Нарахування вiдсоткiв вiдносно зменшеної балансової вартостi активу продовжується за
процентною ставкою, використаною для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою
оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд
фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. Якщо протягом наступного року справедлива вартiсть
боргового iнструменту зростає, i дане зростання можна об'єктивно пов'язати з подiєю, яка
вiдбувається пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний дохiд, збиток вiд
знецiнення вiдновлюється через звiт про прибутки i збитки.
2.7.

Фiнансовi зобов'язання

Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, кредити i позики, кредиторська заборгованiсть або похiднi iнструменти, визначенi в
якостi iнструментiв хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої
фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,
визначенi при первiсному визнаннi в якостi переоцiнюваних за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою
продажу в найближчому майбутньому. Ця категорiя включає похiднi фiнансовi iнструменти, в
яких Компанiя є стороною за договором, не визначенi в якостi iнструментiв хеджування в операцiї
хеджування, як вони визначенi в МСФЗ (IAS) 39. Видiленi вбудованi похiднi iнструменти також
класифiкуються як утримуванi для торгiвлi, за винятком випадкiв, коли вони визначаються як
iнструменти ефективного хеджування.
Доходи i витрати по зобов'язаннях, призначеним для торгiвлi, визнаються у звiтi про прибутки i
збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашено, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або, якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi,
така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки
та збитки.
2.8.

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданню в звiтi
про фiнансовий стан тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi або реалiзувати активи i
одночасно з цим погасити зобов'язання.
2.9.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на покупку для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат по угодi.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива
вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть
включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi угод, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових
потокiв або iншi моделi оцiнки.
2.10. Основнi засоби
Обладнання облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та/або накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть
замiни частин обладнання i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо

виконуються критерiї їх капiталiзацiї. Аналогiчним чином при проведеннi основного технiчного
огляду витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна
обладнання, якщо виконуються всi критерiї їх капiталiзацiї. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне
обслуговування визнаються у звiтi про сукупний дохiд у момент понесення. Наведена вартiсть
очiкуваних витрат з виведення активу з експлуатацiї пiсля його використання включається до
первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву пiд
майбутнi витрати.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання активу
таким чином:
Меблi та офiсне обладнання

3-5 рокiв

Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в
майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного
активу. Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця
мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту
про сукупний дохiд за звiтний рiк, в якому актив був списаний.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї переглядаються i
при необхiдностi коректуються в кiнцi кожного звiтного перiоду.
2.11. Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту правочину. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи залежить його
виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування
активом в результатi даної угоди.
Компанiя в якостi орендаря
Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрата в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно
протягом усього термiну оренди.
Компанiя в якостi орендодавця
Договори оренди, за якими у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння
активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу й
визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi платежi з
оренди визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.
2.12. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за
первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд за звiтний рiк, в якому вiн виник.

Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим або
невизначеним.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного
нематерiального активу.
Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком
корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна
передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання
майбутнiх економiчних вигод, втiлених в активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна
перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна
облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком
корисного використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка
вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання активу
таким чином:
Програмне забезпечення

2-7 рокiв

Дохiд або витрати вiд списання з балансу нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про
сукупний дохiд в момент списання з балансу даного активу.
2.13. Знецiнення не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки iснують або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на знецiнення, Компанiя
здiйснює оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це
найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi
потоки за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування визначається для окремого активу за винятком випадкiв, коли актив не генерує
надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються
iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму
очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненими i списується до суми очiкуваного
вiдшкодування. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за
ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової
вартостi грошей i ризики, властивi активу.
При визначеннi справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, враховуються
недавнi ринковi угоди. При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi
розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн акцiй, що вiльно
обертаються на ринку або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд знецiнення по дiяльностi, що продовжується визнаються у звiтi про сукупний дохiд у
складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо такi ознаки є,
Компанiя розраховує вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше

визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в
оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з часу
останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова
вартiсть активу не перевищує його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати
балансову вартiсть за вирахуванням амортизацiї, за якою даний актив визнавався б у випадку,
якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi
визнається у звiтi про сукупний дохiд.
2.14. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi
кошти в банках, в касi i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або
менше.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням що зазначено вище.
3.

СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНОЧНI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ

Судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень,
визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають зазначенi у звiтностi суми виручки,
витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну
дату. Однак, невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiночних значень може призвести до
результатiв, якi можуть вимагати iстотних коригувань балансової вартостi активу або
зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну
дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче.
Податки
Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум i термiнiв отримання
майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням значного
рiзноманiття операцiй Компанiї, а також довгострокового характеру i складностi наявних
договiрних вiдносин, рiзниця, яка виникає мiж фактичними результатами i прийнятими
припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть спричинити за собою майбутнi
коригування вже вiдображених у звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток.
?рунтуючись на об?рунтованих припущеннях, Компанiя створює резерви пiд можливi наслiдки
податкового аудиту, проведеного податковими органами країн, в яких вона здiйснює свою
дiяльнiсть. Величина подiбних резервiв залежить вiд рiзних факторiв, наприклад, вiд результатiв
попереднiх аудитiв i рiзних iнтерпретацiй податкового законодавства компанiєю - платником
податкiв i вiдповiдним податковим органом. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть
виникнути по великiй кiлькостi питань залежно вiд умов, що переважають у країнi, в якiй
зареєстрована Компанiї.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань,

визнаних у балансi, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається
з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв.
Резерви пiд сумнiвну заборгованiсть
Компанiя здiйснює нарахування резервiв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть для того, щоб
покрити потенцiйнi ризики того, що окремi покупцi виявляться нездатними виконати свої
фiнансовi зобов'язання перед Компанiєю.
Для того, щоб нарахувати адекватний резерв Керiвництво Компанiї бере до уваги поточну
економiчну ситуацiю на ринку в цiлому, термiн виникнення боргу, минулий досвiд погашення
боргiв конкретним дебiтором, платоспроможнiсть дебiтора. Змiна ринкових умов, ситуацiї в
галузi або фiнансового стану конкретного дебiтора можуть спричинити iстотнi коригування сум
нарахованого в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi резерву сумнiвних боргiв.
В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя з
спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не представляється практично
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження
включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик. Змiни в
припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Дохiд вiд iнвестицiйно-банкiвських послуг
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює стадiю завершення консалтингових та iнших
iнвестицiйно-банкiвських послуг, для завершення яких потрiбен якийсь час, та/або завершення
яких може залежати вiд настання певних подiй. Виручка визнається в тiй мiрi, в якiй iснує
ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчних вигод, i вони можуть бути надiйно оцiненi.
Таким чином, керiвництво отримує вiд вiдповiдальної особи клiєнта вiдповiдне пiдтвердження
того, що (частина) послуги були прийнятi останнiм i, отже, будуть оплаченi згiдно вiдповiдного
договору (акта). Виручка визнається за фактом надання та прийняття послуг клiєнтом.
4.

ДОХIД

ВIД РЕАЛIЗIЦIЇЇ РОБIТ ТА ПОСЛУГ

30 вересня 2017

30 вересня 2016

Винагорода КУА

10407 8676

Iншi доходи 360

466

10840 9142

5.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВIД ПРОДАЖУ IНШИХ IНВЕСТИЦIЙ
30 вересня 2017

30 вересня 2016

Дохiд вiд продажу iнвестицiй

74076

Собiвартiсть продажу iнвестицiй (70557)

56854
(52385)

3 519 4 469

6.

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
30 вересня 2017

30 вересня 2016

Заробiтна плата та вiдповiднi податки
Оренда

(5545) (5291)

(231) (186)

Винагорода за професiйнi послуги (320) (380)
Амортизацiя основних засобiв
Послуги зв'язку

(20)

(80)

(84)

(63)

Iншi витрати (1817) (2378)
(8013) (8382)

7.

ФIНАНСОВI ДОХОДИ / (ВИТРАТИ)
30 вересня 2017

30 вересня 2016

Вiдсотки нарахованi (943) Iншi доходи -

5356

(943) 5356
Фiнансовi витрати включають вiдсотки, нарахованi за випущеними облiгацiями.
8.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод, що завершився 30 вересня
2017 р. i 30 вересня 2016 р.:
30 вересня 2017

30 вересня 2016

Поточний податок на прибуток:
Поточнi нарахування з податку на прибуток

(895) (254)

Вiдкладений податок на прибуток:
Пов'язаний з виникненням i зменшенням тимчасових рiзниць -

-

Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд

(895) (254)

В
зв'язку з невизначенiстю податкового законодавства вiдносно оподаткування та
вiдображення в звiтностi дивiдендiв, отриманих вiд IСI, для запобiгання можливих наслiдкiв в
результатi рiзних iнтерпретацiй платником податкiв i вiдповiдним органом, компанiя в лютому
2017 року сплатила податок на прибуток з суми нарахованих та отриманих дивiдендiв в 2016
роцi та вiдобразила це в податковiй звiтностi.

Податок на прибуток, який нараховано за попереднiй звiтнi й рiк :
-

(1 300) -

-

Витрати з податку на прибуток, вiдображений в звiтностi за рахунок нерозподiленого прибутку
(1 300)

9.

ОСНОВНI ЗАСОБИ
Меблi та офiсне обладнання

Разом

Первiсна вартiсть:
Станом на 1 сiчня 2017 р.
Придбання

111

111

Вибуття

39

39

547

Станом на 30 вересня 2017 р.

547

619

619

Накоплена амортизацiя:
Станом на 1 сiчня 2017 р.

(337) (337)

Амортизацiйнi вiдрахування за 9 мiсяцiв (71)
Вибуття

-

-

Станом на 30 вересня 2017 р.

(408) (408)

Чиста балансова вартiсть:
Станом на 1 сiчня 2017 р.

210

Станом на 30 вересня 2017 р.

210
211

211

(71)

Станом на 1 сiчня 2017 року i 30 вересня 2017 року Компанiя не передавала будь-якi основнi
засоби в заставу з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань або зобов'язань третiх осiб.
10.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Програмне забезпечення

Разом

Первiсна вартiсть:
Станом на 1 сiчня 2017 р.
Придбання

21

21

Вибуття

-

-

143

Станом на 30 вересня 2017 р.

143

164

164

Накоплена амортизацiя:
Станом на 1 сiчня 2017 р.

(53)

(53)

Амортизацiйнi вiдрахування за 1 пiврiччя (9)
Вибуття

-

(9)

-

Станом на 30 вересня 2017 р.

(62)

(62)

Чиста балансова вартiсть:
Станом на 1 сiчня 2017 р.

90

Станом на 30 вересня 2017 р.

90
102

102

Станом на 1 сiчня 2017 року i 30 вересня 2017 року Компанiя не має нематерiальних активiв з
невизначеним строком корисного використання.
Станом на 1 сiчня 2017 року i 30 вересня 2017 року Компанiя не передавала будь-якi
нематерiальнi активи в заставу з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань або зобов'язань
третiх осiб.
11.

ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Акцiї, що не котируються (i)

5 700 47 754

Частки в статутному фондi компанiй (ii)

-

-

5 700 47 754
(i) Значна частина фiнансових активiв, наявних для продажу, представлена iнвестицiями в акцiї
компанiї, не зареєстрованiй на бiржi, якi оцiнюються на пiдставi неринкових спостережуваних
даних. Змiни в базових припущеннях можуть призвести до коригувань справедливої вартостi
iнвестицiй.
12.

ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Торгова дебiторська заборгованiсть
Фiнансова допомога видана 244

1880

2 926

28

Iнша 47119 6 385
49234 9 339
Станом на 1 сiчня 2017 року i на 30 вересня 2017 року торгова дебiторська заборгованiсть не була
знецiнена.
13.

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
30 вересня 2017

Кошти в банку

1 сiчня 2017

2 139 21

2 139 21
Станом на 1 сiчня 2017 року i на 30 вересня 2017 року Компанiя не передавала будь-якi грошовi
кошти або їх еквiваленти в заставу з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань або
зобов'язань третiх осiб.
14.

ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Випущений i повнiстю оплачений 7 500 7 500
7 500 7 500

15.

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Довгостроковi зобов'язання за власнi облiгацiї
Iнша -

7 000 -

-

7 000 -

16.

ПОТОЧНI ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Поточна заборгованiсть з оплати працi 209
За розрахунками з бюджетом

348

243

Резерв пiд невикористанi днi вiдпустки

519

20

552

Iншi поточнi зобов'язання 17395 27 883
18 471 28 698

17.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПО ПОВ'ЯЗАНИМ СТОРОНАМ

Компанiя контролюється компанiєю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ГРУПА КОМПАНIЙ "IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ", зареєстрованiй в Українi, та Журжiй
Андрiєм Валерiйовичем, якi володiють 99,9% i 0,1% частки Компанiї вiдповiдно. Кiнцевою
контролюючою стороною є Журжiй Андрiй Валерiйович.
У ходi господарської дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними i непов'язаними
сторонами. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них
має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити iстотний вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi взаємовiдносин з кожною можливою
пов'язаною стороною особлива увага придiляється сутностi вiдносин, а не лише їх юридичнiй
формi.
Пов'язанi сторони можуть бути залученi в операцiї, що не здiйснювалися б з непов'язаними
сторонами, операцiї з пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на таких умовах i на такi
суми, якi неможливi в операцiях з непов'язаними сторонами.
В перiод з 01 сiчня 2017 року по 30 вересня 2017 року Компанiя здiйснювала операцiї з продажу
акцiй та облiгацiй пiдприємств пов'язаним особам:
Продаж пов'язаним сторонам

Покупки у пов'язаних сторiн

Компанiї, якi прямо чи непрямо перебувають пiд спiльним контролем з Компанiєю 8 721 4000
В перiод з 01 сiчня 2017 року по 30 вересня 2017 року операцiї з надання безвiдсоткових позичок
пов'язаним особам були представленi таким чином:
Продаж пов'язаним сторонам

Покупки у пов'язаних сторiн

Компанiї, якi прямо чи непрямо перебувають пiд спiльним контролем з Компанiєю 5 110 -

18.

ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є залучення коштiв для
фiнансування операцiй Компанiї. У Компанiї є торгова та iнша дебiторська заборгованiсть,
грошовi кошти i короткостроковi депозити, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної
дiяльностi. Компанiя також утримує iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Компанiя схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Ризик є
невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Компанiї. Компанiя прагне до визначення, оцiнки,
монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної
полiтикою i процедурами.
Керiвництво Компанiї контролює процес управлiння цими ризиками. Керiвництво Компанiї
стежить за тим, щоб дiяльнiсть Компанiї, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснювалася
згiдно з полiтикою та процедурами, а визначення, оцiнка фiнансових ризикiв та управлiння ними
вiдбувалися згiдно з полiтикою Компанiї та її готовностi приймати на себе ризики. Iнформацiя
про данi ризики наведена нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають
в себе три типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики,
наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi iнструменти, схильнi до
ринкового ризику включають в себе депозити та iнвестицiї. Ринковий ризик контролюється за
допомогою рiзних заходiв: статистично (з використанням VaR i вiдповiдних аналiтичних
процедур); стрес-тестування i сценарний аналiз. Виявленi суттєвi ризики повiдомляються вищому
керiвництву.
Аналiз чутливостi в роздiлах нижче вiдноситься до позицiй на 01 сiчня 2017 року i 30 вересня
2017 року
Аналiз чутливостi був пiдготовлений на пiдставi припущення, що сума чистої заборгованостi, а
також частка фiнансових iнструментiв в iноземнiй валютi є постiйними величинами.
Ризик змiни вiдсоткової ставки
Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових

потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься, зважаючи на змiни ринкових вiдсоткових
ставок.
Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься, насамперед, до довгострокових активiв i
зобов'язань Компанiї з плаваючою процентною ставкою.
Станом на 01 сiчня 2017 року i 30 вересня 2017 року Компанiя не мала таких активiв i зобов'язань
i, вiдповiдно, ризику змiни вiдсоткової ставки.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах.
Станом 01 сiчня 2017 року i 30 вересня 2017 року Компанiя не мала фiнансових активiв i
зобов'язань, номiнованих в iноземних валютах. З метою мiнiмiзацiї валютного ризику Компанiя
не залучала позиковi кошти в iноземнiй валютi за 9 мiсяцiв 2017 року.
Ризик змiни цiн на iнструменти капiталу
Котированi i не котированi цiннi папери Компанiї схильнi до ризику, зумовленого
невизначенiстю щодо майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв. Компанiя управляє
ризиком змiни цiн на iнструменти капiталу, диверсифiкуючи вкладення i встановлюючи лiмiти
для окремих iнструментiв i iнструментiв в цiлому.
На звiтну дату ризик, пов'язаний з не котируваними цiнними паперами, оцiненими за
справедливою вартiстю, складав 5700 тисяч гривень (1 сiчня 2017 року 47 754 тисяч гривень).
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Компанiя
схильна до кредитного ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, щодо
торгової дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та
iншi фiнансовi iнструменти.
Кредитнi ризики, пов'язанi з торговою та iншою дебiторською заборгованiстю: управлiння
кредитним ризиком, пов'язаним з клiєнтами, здiйснюється кожним операцiйним пiдроздiлом у
вiдповiдностi з полiтикою, процедурами i системою контролю, встановленими Компанiєю щодо
управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з клiєнтами. На пiдставi критерiїв внутрiшнього
рейтингу для всiх клiєнтiв встановлюються лiмiти на постачання у кредит. Наявна
заборгованiсть пiдтверджується актами звiрки з контрагентами .
Кредитна якiсть клiєнта оцiнюється на основi докладної форми оцiнки кредитного рейтингу.
Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi клiєнтiв.
Кредитний ризик, пов'язаний з фiнансовими iнструментами та грошовими депозитами:
управлiння кредитним ризиком, обумовленим залишками коштiв на рахунках у банках та
фiнансових органiзацiях, здiйснюється керiвництвом Компанiї у вiдповiдностi з полiтикою
Компанiї. Надлишки коштiв iнвестуються лише в рахунку затверджених контрагентiв i в рамках
кредитних лiмiтiв, встановлених для кожного контрагента. Кредитнi лiмiти, встановленi для

контрагентiв щоквартально аналiзуються керiвництвом Компанiї i можуть бути змiненi протягом
року. Лiмiти встановлюються з метою мiнiмiзацiї концентрацiї ризикiв i, таким чином,
зменшують фiнансовi збитки, що виникають в результатi потенцiйного банкрутства контрагента.
Максимально схильнi кредитному ризику на звiтну дату представлено балансовою вартiстю
кожного класу фiнансових активiв:
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2139

49243 9 339

21

51382 9 360
Ризик лiквiдностi
Компанiя здiйснює контроль за ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент
планування поточної лiквiдностi.
Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю.
Управлiння капiталом
Капiтал включає в себе капiтал, що припадає на акцiонерiв компанiї.
Основною метою Компанiї щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної
кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Компанiї та
максимiзацiї прибутку учасникiв.
Станом на 30 вересня 2017 року, не було внесено змiн до цiлей, полiтики та процедур управлiння
капiталом.
Компанiя здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який
розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу i чистої заборгованостi. У
чисту заборгованiсть включаються чиста заборгованiсть, торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв, виключаючи суми, що
вiдносяться до припиненої дiяльностi.
30 вересня 2017

1 сiчня 2017

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Займи отриманi

-

Аванси отриманi

17 395

867

20 875

За вирахуванням: Грошовi кошти та їх еквiваленти
Чиста заборгованiсть

7 585

16 123 28 439

(2 139) (21)

Капiтал

31 924 28 716

Капiтал i чиста заборгованiсть

48 047 57 393

Коефiцiєнт фiнансового важеля

66,44%

19.

50%

ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Компанiя використовує наступну iєрархiю для визнання справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
Рiвень 1: цiни на активних ринках за iдентичнi активи чи зобов'язання (без будь-яких коригувань).
Рiвень 2: iншi методи, всi вихiднi данi для яких чинять iстотний вплив на справедливу вартiсть,
що вiдображається, спостерiгаються на ринку або безпосередньо, або опосередковано.
Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що чинять iстотний вплив на
справедливу вартiсть, що вiдображається, якi не ?рунтуються на спостереженнi ринкової
iнформацiї.
Станом на 1 сiчня 2017 р., Компанiя мала наступнi фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю:
Оборотнi активи

Рiвень 1

Рiвень 2

Рiвень 3

Усього

Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Акцiї -

47 754

Корпоративнi права -

47 754

-

47 754

-

-

-

47 754

-

Станом на 30 вересня 2017 р., Компанiя мала наступнi фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю:
Оборотнi активи

Рiвень 1

Рiвень 2

Рiвень 3

Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Акцiї -

5 700

Корпоративнi права -

-

5 700

-

-

-

Усього

-

5 700

-

5 700

За звiтний перiод, що завершився 30 вересня 2017 р., перекази мiж Рiвнем 1, Рiвнем 2 i Рiвнем 3
iєрархiї джерел оцiнки справедливої вартостi не здiйснювалися.

20.

ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Станом на дату даного пiдтвердження звiтностi в Компанiї вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi
не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, однак можуть мати iстотний вплив на
фiнансовий стан

