
[1рим!тки
до ф!нансово! зв!тност! зд 2016 р!к

пРивАтного Акц!онв'Рного товАРиствА (!ввкс кАп[тАл)

1.[нформац|я про [овариство

повне наймещвангш 1овариства: пРивАтнв Акц!онвРнв товАРиство (|ввкс кАп!тАл).

скорочене наймещвання 1овариства: пРАт (|ввкс кАп1тА-'1).

кратна ресстрац1т _ укра!на

дата державнот рессщаш!! 1овариства - 10.05.1994р.

!лентиф1каш|йний код сдРпоу - 21600862

0рган!заш!йно-правова форма - щиватне акш|онерне товаРиство.

й|сцезнаходження 1овариства _ 9кра1на, 03057, м.(и1'в, вул. Б.[1отьс' булинок !2.

Ф6!ц|йна стоо!нка в |нтеонет! шш\.!'еауех.соп.ца .

Адреса €лекФонно| потпти _д1ф9ц@94у9дд9щ.цд .

8иди д1яльност! за квБд-2010:

- б4.99 - надан}1я 1нгшго< ф1нансових посщг (щ1м срахування та пенс!йного забезпепення) н.в.|.у.;

- 66.19 - !нлпа допом|жна д!яльн!сть у сфер| ф|нансовшх послуг, кр|м срахування та пенс|йного забезпеяення;

- 6б. 12 _ посередництво за договорами по ц1нних паперах або товарах.

0сновна д!яльн|сть товаРиства - профео[йна л1яльп[сть на фонловому ринку: д|яльн|сть з торг!вл! ш!нними паперами

(дилерська та брокерська л!яльн1сть) та лепознгарна л!яльн1сть (депозпгарна дйльн1сть депозитарно{ установи).

|1рофес!йна л1яльн!сть на фонловому рипцу за пер!ол' щодо якого надасться дана ф[нансова зв!тн|сть, зд1йснювалася

1овариством на п1лстав! насцпних л1шетв!й :

1.|1рофес!йна л1яльн|сть на фонловому ринку-л!яльн!сть з торг!вл! ц1нн:пли паперами (лгшерська д!яльн!сть) сер|я АР

{р28б648, видано| Ё( 1{|{ФР , дата вилан| -08.10.2013 р.;

2. 11рофес|йна д!яльн|сть на фонловому ринц-дйльн!сть з торг!вл[ ц!нними паперами (брокерська л1яльн|сть) сер1я

АБ [э286647, виданот нк цпФР, дата видач1 -08.10.201з р';

з. профес|йна д|яльн1сть на фонловому ринц-лйльн|сть з торг1вл! ш|нними паперами (андерраиинг) серй АБ

ф286649' видано! нк цпФР' дата видач| -08.10.2013 р.;

4' 0рофес!йна л1яльн!сть на фонловому ринц-депозитарна лйльн!сть (депоз!-{гарна д!яльн!сть депо3итарнот устано-

ви) сер!я АЁ шФ86639, виданот нк цпФР, дата видач| -10.10.2013 р.;

5. профес!йна д!яльн|сть на фонловому ринку-л!яльн!сть з торг!вл! ш1нними паперами (,(!яльн!сть з ущавл!ння ш|н-

ними паперами ) , номер ! пата щийняття р!тпення -}ф1603 в1д06.10.2015 Р., видано! }{( !-{пФР;

6. [енерально! л[шенз1{ на зд1йсцення валютних операфй $р40 в1д 05.09.2008 р., видано| Ёац1ональним Банком !кра-

]ни'

1овариство е небанк1вського ф!нансовою установок) та вкл|очено до деРжавного рессщу ф!нансових установ. як1 на-

дають ф1нансов1 послуги на ринку ц!ннпх папер[в (св1лоцтво ]{ч 99 вй 18.10.2004 р.' видане Ёац[ональною ком1с1сю з

ш!нних папер1в та фондового ринч).

середня к|льк!сть праш1вник1в щотягом зв1тного пер1олу _ 17

,[ата зв|тност! -3 |.12.2016 р.' зв|тний пер|од _ 2016р!к.

дата затвердхен}ш ф!нансово! зв!тност| кер!внишгвом 1овариства _ 31.01.2017 р.

Бконом!вне сере0овцще' в яхо,ц! товарцс'пво 3о|йснюс свото ё1яльн!сгпь

Фсоблив!стю економ|чного та соц!ального розвгтгц !кра!ни на су|асному етап| е високий сцп!нь впливу глобально|

нестабиьност| та вггутр1пшн| економ1зн1 та пол|типн[ щошеси. 1овариство е ф1нансовою установою, що надае послуги

1



на фондовому Ринку' тому мас висоц сцп!нь за.'|ежност| в|д законодавчих та економ|чних обмежень як загального

характеРу, так | спец!{}льного характеру, щ}1таманного для цього виду д|яльност1.

|(ер!вништво не може перелбавити вс! тенденц!! , як1 можщь втшпивати на фонАовий секгор та |нтш| галуз! економ!ки. а

також те, який вплив (за наявност! такого) вони можуть мати на майбутн1й ф!нансовий стан 1овариства. |(ер!вниц-

тво впевнене' що воно вживае вс!х необх|дних заход!в для забезпечення стаб!льно] д|яльност| та розвитку 1оварист-

ва' доримання вимог Рецлятора.

2. Фсшови пиготовки 
' 
затверд'ке|!ня та пода||ня ф!нансово! зв!тност!

щ ф|нансова зв!тн1сть за р!х, що зак|нчився з1 Фудня 2016 роц' с ф1нансовою зв!тн!стю, п|дготовленою у

в!дпов[дност! [о втплог й1жнароднго< станларт|в ф!нансово| зв|тност! (дал! - й€Ф3) 
' 

чинн;о< на 31 рулня 2016 року

та оф|ц!йно ощи]|!однених на веб-сайт| центального оРгану виконавчо! влади, що забезпенуе формуван:тя лержав-

нот ф!нансовот пол!тихи. [1ри формуванн| ф|нансово! зв1тност! 1овариство керрш!ося також вимогами нац!ональних

законодавчих та нормативних акт1в щодо орган!заш11 ! ведення бухгалтерського обл1ку та сю1адання ф'нансовот зв!т-

ност1 в 9кра!н1, ях1 не протир!нать вимогам мсФ3.

Ф[нансова зв1тн|сть 1овариства була п1дготовлена, в}л(одячи з пРищ/д|ення' цдо товариство буде продовжува-

ти свою д|яльн|сть в майбутньому' що мас на раз1 реал!заш!ю актив|в та погашення зобов'язань 1овариства в хол!

3вшчайно{ господарсько! лйльност!.

Балтота зв1тност| та одиниця 1т вим!ру _ щивня (налал| _ щн.) округлясться до найближчот тисяч! (дал! _ тис.

щн.), якщо не вказано |нгце.

Ф1нансова зв!тн!сть 1овариства е ф1нансоволо зв1тн!стго загального пРизначення' яка сформована з метою

лостов!рно поданг:я ф[нансового стац' ф!нансоъих результат!в д|яльност| та щотшовшх поток1в 1оваРиства д,,;я задо_

волення !нформаш!йних пореб широкого !.ола корисцван!в щи пРийнятт| ними економ!нних р!шень.

.(ата перехолу на й€Ф3 -01.01.2013 р.

Ф1нансова зв|тн|сть 1овариства вш1юча€ насцпн| форми: Форма ш9 1-Баланс (3в!т про ф!нансовий стан);

Форма }.|э2-3в1т що ф1нансов! результати (3в1т пРо суцпний дох|д) ; Форма }'{! 3- 3в!т що рух Фо1цовшх коплт1в (за

пРямим методом); Форма !'|э4 _ 3в1т що власний кап1тал, що в!дпов|дас вимогам 
' 

встановленим Ё|| (€)БФ ! <3ага-

льн! в:дтоги до ф!нансово] зв!тност!>.

пРедставлення грошовшх поток1в в1д операш|йно| л1яльност! у 3в1т! про Рух грошових ко:шт!в зд!йснтоеться !з

застосуванням прямого методу' зг!дно з яким РозкРивасться 1нформаш|я про основн! класи надходжень грот|]ових

кошт!в чи ви!1лат гро11]ов}тх хотшт!в. !нформаш1я про основн| види що1|!ових надходхень та фошових виплат форму-

еться на п!дстав| обл!ковто< запис1в 1овариства.

Рада з |т4!жнародних станларт1в б1хгалтерського обл|ку 24 липня 2014 року опубл!кувала остаточну редак_

ц!ю нового [т4|жнаролного стандарц ф!нансово| зв1тност1 9 <Ф!нансов! !нсщргенти> (дал; _ мсФз 9), який е

обов'язковим до застосРан!]]{ з 01 с|чня 2018 роц та зам!глое й!жнаролний стандарт бР(галтерського обл1ку 39

<Ф1нансов! |нсррпеггли :визнан}'| та оц!нка> (дал! мсБо 39). мсФ3 9 ло набрання нинност1 1овариством не за-

стосовусться' тому при ск.]1аданн! зв!тност1 за 2016 р!к оц|нка та формуванхля [нформац|1 щодо ф[нансових !нсщуме_

нт!в зд1йснюсться товаРиством з }?ахуван1!'{м вимог й€БФ 39. й€Ф3 9 зм!нюе п|дходи до формувангш резерв[в п!л

знец!нення ф1нансових ахтив1в _ модель <<понесен*о< збитк|в)' яка використовуеться в й€Б9 39, зам!н:осться на мо-

лель кон!куваних збитк!в>. товаРиство п,|ану€ у 2017 рош! заздалег!дь розпочати п!лготовку до защовадженш1

мсФз 9, переглянути хласиф1каш|ю ф!нансових акт:в!в в1дпов!дно до втдлог й€Ф3 9 за б!знес-моделями та оц1нити

в'шив нового стандарц на доходи' пРибуток, кап[тал тошо.

Б склад1 й€Ф3, оф[ш1йно навепених на веб - сай1 й[н1стерства ф1нанс!в )|'ща!ни, оприлюднене такий став_

дарт як мсФз 14 кБ1псронен| рахунки тарифного рец.,11овання)' який в!дпов|дно набувас нинност1 з 01 с!чня 2018



Роц. за р1ц]енням кер1вництва 1овариство мсФз 14 <Б!лсровен| рахунки тарифного рец;повання) до набугтя

чинкост| не застосовусться. довгостокове застосрання шього €танларц не вг1лищло би на ф[нансову зв!тн!сть

товариства за пер!ол, шо зак!ттпусться 3 ! грудня 2016 року, оскйьки товариство не вход!{ть в сферу л1| пього стан-

Аарц.

|(орицвання с|атей ф1нансово| зв!тност1 на !нлекс !нфляш!| вйпов1дно до мсБо 29 ,<Ф!нансова зв!тн!сть в

р:овах г1пер!нфляц!|> (дал| _ й€БФ 29) не щоволилося.
(ритер!|, як| харакгер!ву|оть пок:вник г!пер1нфляш!| та перелбаяен| у паращаф| 3 й€БФ 29 :

а) основна маса населення в1д[ас перевац збереженттю сво!} ц|нностей у форм1 немонетарнло< актив1в або у в1лносно

стаб1льн1й !ноземн!й вашот1. 6уми, уримуван! в нац!онапьн1й вапот1, негайно |нвестуоться д]ш збереження цп!ве-

льно| спроможност1;

б) основна маса насепенн'1 розглядас рошов! суми не в нац!онатгьн|й гРо1цов|й олиниг|!, а у в|лносно стаб!льн1й

!ноземн|й вшхгот1. {!ни можрь також наводитися в ц|й вал1от!;

в) продаж та прилбання на },т!|овах в!дсровки ллатежу зд|йсн:осться за ц!нами' як! компенсують он|цвац врац

цп|вельно! спроможност[ протягом пер|олу вйсщонки гшатежу' нав|ть якщо цей строк € коротким;

г) в!дсотков! ставки, зароб|тна плата та ц!ни !ндексуготься зг!дно !нлексу ш1н;

() цмулятивний р1вень 1нфляц1| за рщ!нний пер!од наближасться до [007о або перевищуе пей р|вень.

Браховутони оф[ш!йн1 лан! .(ержавнот спужби статистики укра!ъи, ку*улятгшний р1вень 1нфляц|т за трщ1чний пер!од,

вклюнаюни 2014, 2015 та20|6 Роки' сш1ав 101'18%. це створипо передумови для виникнення пгтання необх!дност|

проведення перерахунц ф|нансово! зв|тност! зг!дно з й€БФ 29 за 2016 р1к.

якщо ж врахувати додатков1 характеристики, то в:)кливим фактором с динам|ка зм1н р1вня |нфляц!!. 1ак, р|вень

|нфляш!! у 2015 рош1 склаь 43,3о/о, а в 2016 роф _ |2,4уо. така динам|ка може бути аРгументом для судж€ння щодо

невикористання норм й€БФ 29 на т1й п1дстав|, що економ!ка укра!ъи з 2016 року понала виходити з1 стану глибоких

1нфляц1йних прошес1в. |!рогноз ЁБ9 шод3 [нф;пц|т на 201? р|к становг|ь 9,1о/о, ана20|8 Р|к - 6уо.

|[роанал!зувавтпи !нтп1 ритер!!, кеР|вництво товаРиства ввака€' що за показниками наведеними у п|дщнктах в) 1 г)

паращафа з мсБо 29 економ|чний стан в }ща!н! не в!дпов!дас сицац1!'' що характер|вусться г|пер1нФляц|ею.

|[.[видке спов!льнення !нфляц1! у 2016 рош! лозволило ЁБ! понтвити обл1кову ставку 6 раз1в щотягом року _ !з 22 до

|4о7о р!нних. 9к насл|док' у 20!6 рош! спостер!галося знюкення в!дсотков!о( ставок за депоз1{тами. кр!м цього, .ндекс

зароб|тно| плати у 2016 рош| у.тпотому. нервн!, липн1 та серпн| складав мен1пе 100%. 1акож, не мохка стверджувати,

що щодак та придбання на р!ова( в1дсточки гшатех(у зд|йс}со€ться за ц!нами' як! компенс}+оть он|кувац врац
куп!вельно| сщоможност1 протягом пер!одг в1лсронки {1лат€)ку, тим паче' якщо цей строк € коротким.

у зв'язку з вищезазначеним , кер!внишгво 1оварисБа щийняло р!шення не проводити корицвавння статей ф1нан-

сово| зв!тност1 на !ндекс !нфляц|! в[дпов1дно до й€БФ 29.

Ф!нансова зв|тн!сть 1оваоиства затвеРджена до виггуску (з метою опРи.:поднення) кер1вником 1оваоиства 3[

с!чня 2017 ооч. Ё1 щасники товариствц н! |нгц1 особи н€ м:|к)ть пРава вносити зм!ни до ц[е! ф1нансово| зв1тност1

п|сля 1] затвердження до вищску.

3. €утгсв| поло)кення обл|ково| пол!тикп

ф ф1нансова зв1тн!сть п!дготовлена на основ! !сторияно| соб|вартост1, за ви:лятком офнки за сщаведливою

варт!стю ощемих ф!нансовго< |нсруълегтг!в в1дпов|дно до мсБо 39, з використанням метод|в оц1нки ф1нансових 1н-

сщуменг1в, дозволенхтх мсфз 1з <Фш!нки за справедливою варт1стго> (дал1 _ мсФз !3). 1ак! методш оц1нки вклю_

чак)ть використання б!ржових котщувань а6о даних про поточну ринкову варт|сть !ншого аналог|чного за характе-

ром !нсррлегпц, анал|з дисконтованих гро1||ових поток1в або |н:ц1 модел1 визначенгя сщаведл!шот вартост[. |[еред-

базрана сщавеллива варт1сть ф!нансовпо< актив1в 1 зобов'язань в!{}начаеться з використанням наявно! 1нформаш|{

про ринок ! в!дповйних метод|в оц!нки.



Фбл|кова пол1тика 1овариства визначае та встанов.]11ос един. принципи, методи , щоцедури' що використо-

ву|оться для в|лображення в обл!ц операп|й, щодо як1'( нормативно-методична база перепбанае бйьлш н!ж один 1х

вар!ант склалання | полацгш зв!тност1.

Фбл1кова пол!тика 1овариства базуеться на основних пРинципах бухгалтерського обл!ку: обанност!, повного

висв1тлення, автономност1, посл|довност!, безперервност!, наРа(ування та в!дпов|дность дохол!в та вират, превалю-

вання сутност1 нал формою. !сторинно| (факгинно|) соб1вартост!. сдиному Рошовому вим|рнику. лер!олинност|'

Фбл|кова пол1тика 1овариства розробпена та затвеРджена кер1вништвом 1овариства в!дпов!дно до вимог

мсБо 8 (обл!ков1 пол!тики, зм|ни в обл!кових оц|нках та помптлках>> та 1нгцих чиншд< й€Ф3.

товаРиство не застосовув|!по зм1ни в обл1ков;ос пол!тиках в 2016 роц1 пор|вняно 1з обл1ковиши лол!тиками 
'

як! 1овариство використовува1о ддя склалантля ф!нансово! зв|тност! за пер1од, що зак!нчився з 1 грудня 2015 Роц.

3.1 Фбл!ков! пол!тики щодо нематер|альних актив!в

придбаний або отиманий нематер!альний актив в!лображасться в баланс1 товаРиства, якшо !сщс !мов!р-

н1сть олержантля майбутн!х економ!чних вигод, пов'язаних з його використанхлям, та його варйсть може бути лосто-

в|рна визнанена. [1рилбан1 (створен|) нематер1альн1 активи зарахову!оться на баланс 1овариства за перв!сною варт!с-

то. [1!сля перв1сного вгзнанл:я 1овариство враховус нематер|альн! активи за фактинною варт|спо приАбангтя за вира-

хуванням суми накоп}пенот амортизац1] та накопичених збитк1в в1д знец!нення таких акгив|в.

1овариство визна€ в якост1 нематер!ального активу л1ценз[! на щаво зА1йснення профес!йно! дйльност! ва

фонловому ринц щотягом визначеного стоку.

Амортизат{й нематер!альних актив!в яараховуеться 1овариством щом!сячно !з застосувангшм прямол[н!йного

метоц. Ёарахування амортизаш!! лонинастъся з м!сяшя, насцпного за м!сяцем ' у якому нематер!альний акт!'1ь увег,е-

но в господаРський обоРот. Рарахування ц,:ортизаш!| щипинястъся. лочинаючи з м!ся:ш' насцпного за м!сяцем ви-

б1,ггя нематер!ального активу.

3.2 оь!ков! пол!тики 1цодо основних засоб!в

Фб'ект основнтл< засоб!в визнасться актшвом ' якщо !сцс !мов!рн!сть того' що товариство оримус в майбут-

ньому економ|нн| вигоди в|д його використання та варт!сть його може бути достов|рно визначена. [1ридбан] основв1

засоби зараховуються на баланс за перв1сною варт|стто. Фдиницею обл!ку основних засоб1в с об'екг основних засо-

б!в' 8 полальшому основн! засоби в!лоброкуються у ф!нансов!й зв|тност! за !сторинною варт!стю за вщахуванням

накопичено' аморт|вац!! та накопичених збитк!в в!д знец!нення. €рок корисного викоРистанш1 визначаеться по ко-

жному об'скц основних засоб!в пост|йно д1точою ком|с|сго п!дщиемства, з )Фахуванням насцпного : ]

Бил основного засобу група основних засоб!в в по-

латковому обл!ку

€рок корисного викорис-

тання (рок|в) в бухгалтер_

сьхому та податковому

обл!ку

машини та обладнання ' в т.ч. електонно-

обчислювальн! матпини, !нлп! ма!1!ини для автоматич-

ного оброблення !нформай!, пов'язан| з ними засоби

зчицвання або друку !нформаш!!', пов'язан1 з ними

комп'ютерн| щогРами (кр1м прощам, виФати на при-

дбанг:я яких визна|оться роялт!, та./або щощам, як1

визнаються нематеР|альним активом), 1нлп! |нформа'

ц!йн! системи. комутатори' мар:шрщизатори. модгл1,

модеми, дх(ерела безпереб!йного живлення та засоби

не мен:пе 2 рок!в
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|! п!дкл!очення до телекомун|кац!йгтпх мереж, теле-

фони (в тому нисл! ст1льников1), м!крофони ! раш!!

!нстументи, прилади, 1нвентар, мебл! 6 не менлле 4 рок1в

|нгп1 основн| засоби 9 не менгпе [2 рок[в

Амортгзац!я основн[0( засоб|в наРаховусться щом!сячно !з застосуванням прямол!н!йного метолу. Ёараху-

вання амортизаш!| починасться з м1ся1|1' насцпного за м!сяцем, у якому об'екг основншх засоб!в став щщ|атним для

корисного використання. нарах}ъання амортизац|т пРипинясться' починаючи з м!сят|я' насцпного за м!сяшем вибут-

тя об'скта основних засоб!в, переведення його на реконстукц|то, модерн|зац!:о, добудову, дообладнання, консерва-

ц!ю.

Амортизацй малоц|нних необоротн:л< матер!альних акгив1в та б1бл|отенних фонл|в нараховусться насцпним

чином: 50 в!дсотк|в первиннот вартост! у моменг перелан1 такшх об'скг1в в експ:уаташ1ю та решц 50 в1дсотк|в в

момект списання таких об'ект1в.

Амортизаш!ю активу почин:1ють, коли в!н ста€ придатним для викоРистання. Амортгзаш1ю активу щппию1-

ють на одну з двох дат, яка в!лбувасться ран[:пе: на дац, з якот актив класиф|цсться як угриманий для продажу, або

на дат, з якот щипиняеться визнан1]'{ активу. Амортизац1йн1 нарахування за кожний пер|од в1дображаються у скла-

д| прибутк!в ! збтттк|в.

1овариство не визнае в балансов!й вартост! об'скта основних засоб|в вшграти на щоденне обслуговування,

ремонт та техн!ине обс,луговування об'скта. |{! вирати в:внаготься в щибщч ви збитц' коли вони понесен{.

3.3 0й!ков1 пол!тики щодо запас!в

3апасами в}8н!|к)ться активи' як| утримук)ться д]и споживаняя п!д час надання пос.туг' управл!ння 1оварис-

тва або д,,тя пода.]1ьп.|ого продажу та умов звич*йнот д|яльност!. Фдикицею бухгалтерського обл1ку запас1в е !! на-

йм€цвання. [|рилбан! запаси зар:1хов}'|оться на баланс за перв|сно!о варт!стю. Фц!нка запас|в щи списанн! ни |ншо-

му вибугг| зд!йсглюсться за методом соб!вартост! перш!о( за часом надхолхення запас[в (Р|РФ) .

з.4 обл.ков1 пол!тики щодо ко|шти та !} екв!вале!!ти

кошти та !! екв1ва.'генти вк.]1|оча!оть ко!цти на банк|вських рахунк:1х, ко:пти в кас! , банк!вськ! депоз|{ти, а

також депозити до запитаню{ .

11ерв!сна та полштьгпа ош!нка ротшових ко!цт!в та !1 €кв|валенг1в зд|йс|поеться за справедливою варт!стю, яка

лор!в+пос {х ном|нальн!й вартост!.

|[ерв1сна та подаль:па оц!нка фогпов|п( ко|||т!в та 1! екв|валегп!в в 1ноземн!й валют! зд|йснюеться за справе-

лливою варт1стю, яка лор|вгтгос |х ном|нальн1й вартост!.

у раз! обмеження щ:ва використання кошт|в на поточних рахунках в банках (наприклад у випадку щизна-

чення [Б} в банк|вськ!й установ1 тимчасово| адм!н1стац1!) ф активи мохсщь бщи квал!ф|кован! у склал! непотоя-

них актив1в. у випадц прийнятгя !|Б9 р1гшення що л[кв|даш!ю банк[всько| установи та вйсутност| ймов!рност!

{!овернення грошов!'( когшт1в, визнангш |х як активу щилинясться | !1 варт[сть в[дображасться у склад| збитк|в зв1_

тного пер!оду.

конверпування !нозе.\1н!1х ва]1ю п

Активи й пасиви, виражен! в !ноземних в:}',1!отах' перерахову!оться по оф!ш1йних крсах обм!ц' встановле-

ним Ёац|оцальним Банком укра1ни, на кожну дат балансу (за станом на к!нець останнього лгш квартац (роц).

1(рсов| р|знип[, як1 виникають при конверФ/ван1|!, виобража!оться у зв1т1 про ф!нансов! резупьтати у тому

пер|од[, у якому вйбулося коливаню!. Резупьтати, виражен! в !ноземнто< валютах 
' 
перераховуоться по крсу обм|

ну на дац зл!йснен:я операп|! .
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3.5 Фбл1ков! пол!тики щодо ф!нансовпх |нструмент1в

Бпзн ання ф |нансов1!х !нспР))менп !в

Ф!нансовий !нсрргент-конракт, який одночасно приводить до виникнення (збйьшення) ф!нансового активу в од_

ного суб'скта п[дприемницько! д1яльност1 | ф1нансового зобов'язання або 1нстумента власного кап1талу в !ншого.

&о асшф!кац!я ф!нансовй окгпцв|в

3г!дно з й€БФ 39 кФ|нансов! [нсрументи: визнантля та оц|нка>, ф!нансов| активи класиф|ку:оться на чотири катего-

р!|:

- ф[нансов! активи' що переош!н:о:оться за спР!!ве]ц:1вою варт|стю зерез прибуток або збиток (уриман1 для

продоку);

- [нвестиц!!, що уфиму!оться до погашенн'1;

- позики та деб!торська заборгован!сть:

- ф!нансов| акгиви. шо с лосцпн! ]ця щодажу;

- 1нвестиц|| в !нсрщпенти власного кап|тащ

1овариство класиф1кус ф1нансов1 активи безпосередньо п1сля перв|сного визнання.

3.5.!.Ф!нансов! акгиви, що переоц1нюються зд спРаведливою варт1стю верез прибугок аф 3бпток (утримдн1

для продажу)

Ф!нансовий актив в!дноситься ло ф!нансових актив!в. як! переош1юоються за спр{ведливою варт!стю нерез

прибуток або збиток, якшо в|н класиф1цеться як признанений для торг|вл1 або с таким п!сля перв!сного визнання.

товариство класиф|це ф!нансов| акт}1ви як уриман! л.л:я продФку' якщо в нього е нам1р про,4ати !! у найближчому

майбутньому. !-{!нн| папери, уриман| '||)тя щодаку. спочатц визнаються за перв1сною варт!стю й зголом лереош!-

н!оються по сщаведлив|й вартост! з в!лображенням переоц!нки як прибрку або збитц.

€праве0лшва вароп]с,пь - сума, з^ 
'кого 

може бщи зд!йснений обм1н активу або огшата зобов'язання в резуль-

тат! операш1й м}т< об1знаними, зац!кавленими та незашежними сторонами.

3а справелливу варт!сть ц|нного паперу в портфел| 1овариства на продаж береться останнс розраховане про_

тягом торговельного дня значення потонно! ш1ни (п!на закриття) за даними оприл|однен![( хотиРувань ц1нних папер!в

на фондовто< б!рт<ах за станом на час защиття останнього б|ржового дня зв|тного кварталу (роц). |кщо акц|] маготь

об!г б!льш як на олному орган!затор| торг!вл!' щи розрахунц вартост! актив!в так! !нсрут;енти ош!юоються за ц1ною

закриття на основному ринц ]ця !!ього активу або, за в1дсутност! основного ринч' на найсприятлив!шому ринку

для нього. 3а в!лсутност! св1дчень на коРисть протилежного' ринок' на якому товариство зазвичай зд1йсн!ос опера-

ш|ю щолажу активу' приь{аеться за основний ринок або, за в!дсщност! основного ринц, за найсщиятлив|ший.

! раз1 якщо достов1рна оц!нка сщаведливот ваРтост! ц1нного папера в портфел! 1овариства на щолаж б!ль_

ше не досцпна. тод! щийнятния с обл!к ф1нансового активу за соб!варт!стю' а не за справелливою варт|стю, справе-

длива ваРт|сть бшгансово! срли ф[нансового активу стае його новою соб|варт!стю. наприк|нц' кожкого зв!тного пе_

р!о.ц ф|нансов! акттши, як1 обл1ковупоться за собБарт1стло, оц[тпототься на наявн|сть об'€ктивного св|дчення того,

шо корисн|сть ф!нансового активу зменцтусться.

Фзнаками знец1нення мох}ть бути:

- пог|р:пення оицаш! на Ринку ,

- збйьшення факгор[в галузевого ринку,
- пог!ршенгш ф!нансового стану ем|тента '
- порушення порялку гшатеж!в,

- висока ймов!рн!сть банщрства ем|тента'

- визнання зн| кен!| 1 Федитного рейтинц рейтинговим агентством.
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8ибуггя ф1нансових 1ттвестиц!й, уриманих для пролаху 1овариство оц|н:ос за серелньозваженою соб|варт|

стю.

3.5.2. !нвестиц!1'' що }тримуються до пога|!.|енвя

|нвесп1|ц'1 , що упрц''1ую!пься ао по2ац!ення - ше непох!лн1 ф1нансов1 акгиви з ф!ксованими плаЁжами' або

тшатехами, як! п!ллягають визначенню, а також ф|ксованим строком пога|1|ення , що 1т суб'скт господарк)вання ма€

реальний нам!р та здатн!сть уримувати до погашення.

Ао |нвестиц!й, що утимук)ться до пога|цення' товариство в|дносить обл|гац|т, шо {х 1овариство ма€ реа-

льний нам1р та здатн|сть ущимрати до погашення. ||1сля перв|сного визнання товариство оц1гпос |х 3а амортизова-

ною соб1варт|стто, застосов).|очи метод ефективного висотка.

11рибщок або зб*пок визнасться у прибутц або збитку в процес! амортизац1|.

з.5.3.позики та деб!торська зяборгован!сть

1озшкш пв \еб|:порська зо6ореован!спь - це непох1дн| ф|нансов| акгиви з ф!ксованими або обумовпеними г1латежами,

як! не котщуються на активному ринку.
(ласиф!каш[я леб1торськот заборгованост| проволкгься в моменг 11 визнання , а пот!м _ на кожну дац балан-

су (за станом на к[нець останнього дгтя квартац (ро9).

дп визначення того' до якого виду (довгострокова чи поточна) належ|{ть наявна Аеб1торська заборгован!сть,

1овариством проводиться анал|з сцок|в отпати (пога1пення) ц!ст заборгованост|, перелбанених в!дпов!дними дого-

ворами. ! випадку, коли леб!торська заборгован1сть, шо ран1гпе була класиф1кована як довгосщокова, на дац балан_

су не в!лпов!лас ви3наченим критер!ям' вона переносшться на р:1хунки обл!ц потонно{ леб!торсько| заборгованост{

для забезпетення прави.,1ьного ск.,1адання ф|нансовр1 зв1тност! 1овариства.

до складу довгостроковот деб1то}ськот заборгованост| компан!я в1дносить всю леб!торсьч заборгован!сть,

отрок пога!||ення яко! б|ль:пе н|ж нерез 12 м!сяц!в. ,(овгосрокова деб1торська заборгован1сть обл!ковустьоя за амор-

тизованою варт|стю 1з застосранням метоц ефективнот ставки в1дсотка

товариство оц1*пое вплив ефекц вартост! що!цов|{х котллт!в у нас! на статт! короткостоковот д€б1торськот

заборгованост|, як несутг€вий, тому врахову€ 11' за ном|нального варт!стю.

.(еб[торська заборгован1сть визнасться активом, якщо !сце !1мов[рн!сть отримання 1овариством майбрн1х

економ{чних вигод та мохе бщи постов|рно визначена !1'сума. !еб|торська заборгован|сть зар{1хову€ться 1{а баланс

1овариства за перв!сною варт!стто. 9 раз1 несплати ||оз|[{альником чергового платежу у стоки та в сум|, як! визна-

яен1 логоворами, сума такого 11латежу вва)ка€ться просро.леного заборгован!стто.

11 арстхування резерц цмн|внт+х 6ора!в

ддя визначе1{1|я на дац балансу нистот реал1зованот вартост! деб|тоРсько| заборгованост| , товариство обчис.п|ос ве-

личищ Резерву сумн1вних борг!в.

Бт;зноння забореованостп| 6езнй|йною ! поряоок [т спцсання.

81лшколуванг:я сум безнад|йно{ заборгованост| за рахунок резерву сумн1вних борг!в 1овариство зд1йсгпос в1дпов!дно

до ||одаткового (одексу. Резерв ср;н1вншх борг!в використовуеться для в!дгшкодвання заборгованост1, яка ви:}нана

безнад!йною до погатценг:я на п|дстав1 р!шення 11равл[ння 1овариства.

Биключенгтя безнад!йнот деб!торськот заборгованост! з акгив!в зд1йсгпоеться 1овариством з одночасним зменшенням

вел}г{ини резерву сумн|вних борйв . 9 раз| недостатност| с}'т|{и нарахованого резерву срсн1вкго< борг[в безнап1йна

деб!торська заборгован1сть списуеться з актив1в 1овариства на [нтп[ операп|йн[ вшграти.
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3.5.4.Ф!нансов! акгиви, достпн! для продажу

.|,остпупн! ёля проёаэку ф!нансов' акпцвц - це непох!дн! ф1нансов! активи' як! спец!ально в!днесен! в лащ категор!ю

або як! не були в!днесен1 до жодно1 з !нгшшх рьох категор1й.

|||сля перв|сносо визнан|]я товаРиство ош[пос !} за справедливою варт1стго. Результати в!д зм!ни сщаведли-

вот ваРтост! досцлного ]шя продаку ф!нансового активу визна|оться у власному кап|тал!.

товариство щипиняе визнання ф1нансового акгиву т!льки у тому випадц 
' 
коли : сток догов1рних прав ви-

моги на потоки кошт1в по ф!нансовому актгву ; або в1дбуваеться переАана ф1нансового активу' ! така перелана в!п-

пов!дае щтггерйм щипинен|'1 визнання.

з.5.5.|нвестиц!1 в !нструменти власного кап!талу

мсБо 39 в1др1з:яс ф[нансовий актив у вигляд1 !нвестиц!й в 1нсрументи власного кап|тац. як! не мають ринковий

ш|ни котщування на активному ринку | справелливу варт|сть яких не можна лостов|рно оц|нити . як| оц!нюються за

соб|варт|ст:о з рахуванням зменшення корисност|.

3.6.0бл!к ф!нансов! !нвестпц1| в асош!йован! та дон|рн! компан!т

Ао |нвестиц[й в асоц!йован! та дон!рн1 компан!| налехать акш1!, корпоративн| щава та |нш| ц|нн| лапери з неф|ксова-

ним прибрком ем!тент1в, як! в|дпов!дають визначенням асоц!йовано| або дон|рньо! компан|!, за винятком таких ц!н-

ншх папер1в, що придбан| та7або угРим},1оться вик.]]|очно для щодажу пРотягом 12 м1сяш!в з лати прилбання.

Асоц1йоване п!дпоиемство _ це суб'скт господаР|овання, на який [нвестор мае сугт€вий вплив.

суттевий втшив _ це повноважен!!'! брати щасть у прийнятт1 р!тпень з ф!нансово| та операш!йно! пол1тики об'екта

!нвесцвання, але не контроль чи спйьний контоль такго< пол1тик. |(ер!вништвом компан1! вважас, що сутт€вий

втшив на п|дщисмство можливий щи во]|од|нн! биьэ], н1ж 20% кап|тац товаРиства.

3.7.0ф!к зобов'язань

3обов'язання визначаеться' якщо його ошнка може бути до6т99[рч9 визначена та 1снус ймов!рн|сть змен-

шенг:я економ!чнло< вигод у майбутньому внасл!лок його погашення. (ласиф1каш[я зобов'язань (ловгосцокове ни

потонне) провоАиться в момент !! визнання , а пот|м _ на кожну дац балансу (за станом на к|нець останнього дня

кварталу фоц).

[;ш визнанення того' до якого виду належить явне зобов'язання, щоводиться анал!з сроку пога|цення цього

зобов'язантля, передбаченого в|дпов|дното угодою. у випадку' коли зобов'язання, п:о ран|гше було класиф1ковано як

довгостокове' на дац балансу не в!дпов!дас визначеним хритер!ям, воно переноситься на рахунки обл!ку потонних

зобов'язань для забезпечення правильного склалантля ф1нансово1 зв!тност! 1овариства.

!{реёшпорська заФреован!спь - це ф:нансове зобов'язання' що визначасться як заборгован!сть 1овариства перед

1ншими особами, яку товариство зобов'язано погасити.

.(о складг довгостоковот кредитоРськот заборгованост| 1овариство в|дносить всю кРедитоРську

заборгован[сть, строк погашення яхо! бйьше н1ж зерез 12 м|сяц!в. [овгосрокова кред!тоРська заборгован|сть

обл!ковуеться за амортизовано|о ваРт|стю !з застосранням методу ефективно! ставки в1дсотка.

товариство оц!н-+ос впл:ш ефекц вартост! Фощов!тх кошт|в у яас| на статт| короткостоковот кРедитоРсько1

заборгованост|, як несуттсвий, тому враховуе 1]'за ном1нальною варт|стю. списання зобов'язання зд|йсн}осться то-

ваРиством на п|дстав| Р!ш.гення, щийнятого в1дпов1дними колег!альними органами 1овариства в межах 1} компетен-

ц!].

1овариство списуе ф!нансове зобов'язанг:я (або яастиц ф|нансового зобов'язангля) з балансу тод1 й тйьки

тод|, коли зазначене в договор| зобов'язання виконане, ащльоване або срок його п[1 минув.



з.8. 0ренда

Бизначення того' чи с угода орендою або м!стрпь ознаки оренди, базусться на аншт[з1 сутност1 операш!!. при цьому

необх1дно встановшти. чи з:шежить виконанн'! уголи в|л використання конкретного активу або актив1в' ни перехо-

дить право користування активом у резупьтат1 дано{ угоди.

7оваршспво як оренёар

товариство висцпа€ орендарем основнпх засоб|в (оф1сного прим1шення).

Френда оф|ского щим1щення не в|дповйас жодному з критер1!ъ ф!нансовот оренди, тому обл!ковусться як операш1й-

на ореш|а. операц!йн1 орендн| платеж1 в|лображ{!|оться як в!{трати у зв|т[ про ф|нансов! результати протягом пер!оду

оренди.

7 ов аршспв о як ор е нё Ф ав ець

товариство не висцпа€ орецдодавцем.

3.9.0пераш!! з !ноземною валютою

операц!т в 1ноземн!й валгот1 обл[ковуються в укратнськ1о( Фивнях за оф!ц|йнгл'л чрсом обм|ну Ёац1ональцого банку

9кра!ни на лац провеленг:я операш||.

йонетарн| акгиви та зобов'язання , вщажен1 в 1ноземнкх вал!отах. переР:|ховук)ться в ривню за в|лпов|лними кр-

сами обм!щ }{Б! на лац балансу.

(рсов1 р1зниш1 ' 
що виник.]|и при перерахунку за монетарними статтями' визк!к)ться в прибщку або збитку в тому

пер!олу , в якому вони виникають.

3.!0.обл!к доход1в та витрат

!ох!0 _ це валове надходження економ!чних виг!д протягом пер!ощ, що виникае в ход1 звичайно! д!яльност! 1овари-

ства. коли чист| акгиви зб!льцл}тоться в р€зультат! цього на,пходження. а не в результат1 внеск!в щасник!в.

визнання доходу в1дбуваеться однонасно з вш}нанням збйьшення актив|в або зменшення зобов'язань.

8отпрапалтш зв!тного пер1ощ: визнач|!к)ться або зменшення актив!в, або збйьгцення зобов'язагть, що щизводить до

зменшення власного кап!талу 1овариства (за ви}1'{тком змен1ц€ню! кап1тащ внасл1док його вищнення або розподйу

власниками), за умови, що ц1 витрати мож}ть бути достов1рно ош1нен!.

.(охоли 1 вищати в1дображаються в тому пер|ол1 . в якому товари(послуги) були реально надан| 1 була заве-

Р1цена пер€дача пов'язаних з цими товарами (посщгами) ризик!в ! економ1нних виг1д' нез:шежно в|л того, яи була

проведена факгиина о|1лата таких товар!в (послуг) .

||роцентн! доходи та витрати товариства класиф!куоться як ф!нансов1 доходи ! вирати.

8ирати на податок на щибугок вю|}очае податок на прибщок п1дщиемства, розрахований у в!дпов1дност|

до ви!'.'ог податкового кодексу уща!ни.

3.! 1.обл1к кап!талу

Бласнцй кап1пал _ частина в актив:х 1овариства, що заги:паеться п|сля вщахування його зобов'язань.

4.(лпочов! бухгалтерськ! оц!нкп та профес1йн! судя(ення в застосуван[!1 обл|ково| пол!тпки

товариство робшгь оц|нки й дотцщення , як| впливалоть на сут,:у акт::в!в ! зобов'язань, що виображаються у наступ-

ному зв!тному пер!ол!. Фш!нки й прищщення анал!зуються на пост!йн!й основ1 й ругттроться на досв1д! кер|вништ-

ва й 1нгшто< фактор!в, вклпотагони оз!чвання вйносно майбутн!х под|й, як! , на лщлч кер1вництва , с обцутттованими

у св1тл! потонних обставин. } процес| застосуванг|я обл|ковот пол|тики кер!вништво також використовус профес1йн!

судженш{ й оц!нки. [ак! сулження також вк,!}оча|оть щавом|рн1сть щищщення щодо безпереРвност! д|яльност!

товариства.
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€уёоюенгся щйо операц!й, пФ1й або умов зо в|ёцгпносп! конкретпнтах !*|€Ф 1

9кщо немас й€Ф3, який конщетно застосову€ться до опеРац!1; !ншо! под!| або умови, кер|ввицтво 1овариства

застосову€ судженш{ п!д час розроблення та застосуванн' обл!ково| пол1тики, щоб !нформац!я була доречною для

пореб корисцван1в штд щийгштгя економ!нн*о< р!шень та лостов|рною' у тому знаненн!, шо ф!нансова зв!тн!сть:

- подас достов|рно ф1нансовий стан, ф!нансов| результати д!яльвост| та щош:ов| потоки 1овариства;

_ в!добрахае економ1яну сутн1сть операйй, 1нших под|й або умов' а не лише }оРиливну форму;

- с нейтальною' тобто вйьною в1д упере]0кень:

- е повно|о в ус!х сутгевих аспектах.

|!|д час зд1йсненяя суджен\1я кер!внитцво 1овариства посиласться на прийг:ятн!сть наведених дал! джерел та

враховус !! у нлзх!лному порялку:

а) вимоги в й€Ф3, у яких !петься про пол!бн! та пов'язан! з ними питання;

б) визначення' кРитеР!т визнан}|я та концепц|! оц1нки актив|в, зобов'язань, доход1в та вгпрат у |(оншепца'ть-

н|й основ! ф!нансово! зв!тност|.

[1|д час зд1йсненл:я судження кер!вництво 1овариства враховус найостанн!гп! положен}{'{ !нтпих орган1в, шо роз-

робллоть та затвердху!оть стандарти' як| застосовулоть под|бну концепц|:льну основу Апя розробленгш стандарт!в,

|нпу профес|йну л[терацру з обл|ху та щийнят1 галузев1 практики, т!сю м|рою' якою вони не супеРечать вищезазна_

ченим джеРелам.

ф0асент:я що0о спровеолцвот ваР/пос/т', акп'!в'в товаРцспва

€правеАлива варт|сть фнних папер!в, що перебува:оть в об|ц на орган!заш!йно оформлених ринках' визна-

чаеться за !1 ринковою варт!стю. 1{|нн[.лапери, шо ле перебралоть в об1ц на орган1зац[йно оформлених ринках,

обл1ков}+оться за соб1варт1стю, за вщахувантим збитк|в в!д знец|ненвл, лкщо вони е.

Б |н:пих випадках оц|нка спРаведливо! ващост! Фунцсться на судженнях щодо передбачРангл< майбутн!х

гро1цових потох|в, |сцгоно! економ!яно1 стгуаш!1', ризик!в, властивто< р1зним ф1нансовим |всщументам, та !нллих фа-

кгор!в з врахуванням вимог \4€Ф3 13 (оц|нка справедливо! вартост!>>.

€уёэюення щФо злт|н справеолцво! ваР,посп| ф|нансов1Б ак]пцв|в

|(ср|вництво товариства ввака€' що обл|ков| оц!нки та щитущення' як! малоть стосунок до оц!нки ф!нансових

!нсрр:ент|в. ле ринков! котщування не посцпн!' с ютючовим д)керелом невизначеност| ош!нок' тому шо:

а) вони з високим стпевем ймов|рност! з|зналоть зм|н з |].]1ином насу, оск1льки оц!нки базуготься на пригу-

шенгтях кер!внигцва щодо в1дсоткових ставок, волатильност|, зм!н валготних крс|в. показник!в крелито-

сщоможност| конщагент!в, коритвань п1д час оц!нхи !нсщумент1в, а такох спешиф|вних особливостей

операш|й; та

б) вплив зм1ни в оц|нках на активи' в1добРахен! в зв!т| про ф1нансовий стан' а також на доходи (вищати)

може бщи знаннгп*т.

9кби кер|внитпво 1овариства використовувало !нш! щищшення щодо в!дсоткових ставок. волант|-1льност|. кр-
с!в обм!щ вал!от' щедитного рейтинц конц|агента' дати оферти ! корицвань п|д зас оц1нки |нсцуметп!в, б!льша

або мен:па зм!на в оц!нц1 вартост1 ф!нансових 1нсщртетл1в у раз! в|лсутност! ринкових котирувань мала б !стотний

втшив на в!дображевий у ф|нансов!й зв1тност| чистий прибуток та збиток.

8икористання р|зних маркетинговшх щищшень та7або метод!в оц!нки також може мати значний вплив на пе-

релбанувану сщавепливу варт|сть.

€уёысення щоёо он''уванцх !пеР,\||н|в у,пРшлцвонт:я ф1нансовзм !нстпр;лтенп!в
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|(ер1внитгво товариства застосовуе щофес[йне суд!(ення цодо терм|н!в ущимання ф1нансових !нсрр;ент!в,

що входять до сю1а'ш/ ф|нансов:о< актив1в. ||рофес!йне суджен!{]1 за 1(им питан!!]{м фунцсться на оц!нц| ризик[в ф1-

нансового 1нсрщпенц, його щибдковост! й динам1ц1 та !нтших факгорах. [1роте !сгщоть невизнаненост!, як! можугь

б}ти пов'язан! з призупиненням об1ц ц|нних папер1в, шо не с п!дконщольним кер!внитпву товариства фактором !

може суттсво в|1линли на оц!нку ф!нансових !нсщумеят!в.

Бшкоршстпанття спавок ёшскон:пування

коли вг1лив зм1ни вартост! грошей у яас1 е суттсвим , сраа забезпе.лення вг.!нача€ться !||ляхом дисконц/ван|],{

пРогнозн|л( поток1в що:пових кошт|в |з застосуваню!м ставхи дискоку. ддя диско|ггування використовусться ефек-

тивна ставка в!дсотка.

1овариством прий:|ято р!шення щи дисконцъанн! грошових поток|в використовувати обп|кову ставку нБу,

яка д1яла на момент виникнення заборгованост1 або на дац балансу.

(уёасення щйо вшя&0ення о3нак энец!нення акпцв!в

Ёа кожну зв!тну лац 1овариство щоводить анал1з ф1нансових актив1в на щедмет н:швност! ознак 1} знец!нення.

3бигок в|д знец|нення в|сна€ться виходячи з влас1{ого щофес1йного судження кер1внишгва за наявност! об'сктивних

дандл<, що свйчать про змен|ц€ння перелбануваншх майбщн|х рошових лоток!в за дав:лм акгивом у результат1 олн!с|

або кйькох пол1й, шо в!дбулися п1оля вгвнання ф!нансового активу.

5.Розкриття !нформац!! щодо використа[!пя справедливо[ вдртост!

5.1. методики оц!нповяння тд вхйн! дан|, використдн1 для спсчадання оц1нок за спР8вед][ивою варт1сгю

товариство зд|йснюс викл|очно безперервн! оц|нки сщаведлгво| вартост! актив!в та зобов'язань, тобто так| ог-{|

нки, як! вимагаються й€БФ 39 та й€Фз !з у зв!т| що ф!нансовий стан на к!неть кожного зв|тного пер1ощ'

|{ласи акгив!в тд

зобов'язань, оц|не-

1|их зд сп раве,!!'|и вок)

вдРт|стю

1}|етодики оц!нюванпя

|!1етод оц!нкш

(ринковий'

дохиний' вп_

тратний)

8хйн! ддн!

|рошов1 когшти та !}

екв|валегпи

|[ерв1сна та подальша оц!нка Фо|!!о-

вих котпт1в та !1 екв|валент!в зд1йс}по-

еться за справедливопо варт1стпо, яка

дор!в|!!о€ !} ном|нальн1й вартост!

Ринковий Фф!ш!йн1 крси ЁБ!

депозити (кР|м д€по-

згг1в ло запитання)

[1ерв!сна та подальгпа оц!нка депози-

т1в (щ|м лепозиг!в до запитання)

зд!йсшосться за сщаведливою варт!с-

т1о, яка дор|в}ттое !х ном|нальн1й вар-

тост{

Ринковий ставки за депозитами,

ефективн1 ставки за депо-

з|{тними договорами

Боргов1 ц!нн! папери |{ерв|сна ош!нка борговго< ц|нних па-

пер!в як ф|нансовшх актив1в зд!йсню-

€ться за сщаведливото варт1ст:о, яка

лор!влпое г11н! операц.1; в ход! якот був

ощиманий актив. ||одапьгша оц!нка

боргових ш[нних папеР1в зд!йс|{{оеться

за справедливою варт!стто.

Ринковий,

дох!дний

[(отирування боргових

ц|нних папер1в, дисконто-

ван1 потоки щошлових ко-

тпт!в

|нсрртенти кап1тац |[ерв|сна ош|нка |нсщщтег:т|в кап1талу Ринковий, {!на защитгя б1ржового
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зд!йс!ппосться за !! сщаве,/шиво|о ваР-

т|ст!о, яка зазвичай дор!внлое ц!н|

операф!, в ход1 яко1 був отиманий

акгив. подальша ош!нка !нсщр:ент!в

кап|талу зд1йсню€ться за справедли-

вою варт1стло на дац оц1нки.

дох!дний торгового дня 
' 

за в|дсут-

ност1 визначено| ц!ни на

лац о:]1нки, використову-

еться остання балансова

варт1сть, ф1нансова зв|т-

н!сть ем!тента

.{еб1торська заборго_

ван[сть

1!ерв!сна та полальша ош!нка корот-

хосщоко! леб|торсько| заборгованост!

зд!йсгпосться за сщавеллгвою варт|

стго, яка дор!внлое т, ном!нальн|й вар_

тост|. .{овгосрокова леб!торська за_

боргован!сть обл|ковуеться за амоРти_

зованого варт!стго !з застосуванням

мето.щг ефективно! ставки в!дсотка

вартост! погашення.

[ох!лний !(онрактн1 умови, ймов!р-

н1сть пога:пення, он!цван!

вх|лн! ролшов! потоки

||оточн| зобов'язання ||ерв|сна та подальша офнка поточ_

них зобов'язань зд!йснлоеться за вар_

т|стю погашення

Биратний !(онщактн! умови, ймов!р-

н1сть погатпенгся, от!чван!

вшх1лн! рошлов1 потоки

|(ласи актгв!в та

зобов'язань, ой_

нен}{х за сщавед-

ливого варт1стю

| р1вень

(т1' що ма:оть котиру-

вання' та спостережу-

ван1)

2 р!вень
(т|, що не матоть ко-

тирувань' а|е спосте-

рехувФ)

3 р1вень

(т|, що не малоть коти-

рувань1несспосте_

ре>к'т7ъаним и)

!сього

2016 2015 2о|6 2015 2016 2о|5 2016 20\5

.{ата ош!нки з1.12-16 з 1 . 12.15 з1.12.|6 з|.|2.15 3\.\2.16 3 |.12. 15 з1.12.|6 з 1.12.15

Ф!нансов| активи,

цо

переош1в:олоться

за спр|!ведливою

варт!стю верез

прибуток або

збиток (ущиман!

!ця пРодажу)

о1

о. о \о
<

с..!

о\о
о\
о.!

Ф' 9
\о

9 2016 рой ц!нн1 папери прАт ( полтавський гзк) та [1А1 кйостобуд>. як| 1нвести-

5.2. Р|вень |срарх!т справ€дливот вартосг!' до якого належать оц!нки справедливо! вартост1

рош ш!нн1 папери прА кйостобул>, як| обл!ковуються у

ц!й, уриманих лля щодаху' у срт! 19 тис щн. та 33 тис. цн. в|ппов!лно, були перевеАен! з 1-го р1вг:я !срарх1! ло 2-

го р|вня . [1ринина пеРеведення полягае в тому, що ринох дш за}начених ш|нних папер!в став неакт}1вним.
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5.3. |н|ц! розкриття' що вим!г!ються мсФз 13 (оц1нка справедливо| варт0сть>

€щаведдива ващ1сгь ф|наксових !нсрутлеттт1в в пор1внянн| з !} балансовою ваФсто

найм€нування Балансова варт.сть спрдведлива вдрт1сть

2016 2015 2016 2015

1 1 3 4 5

[1{вестиц|| уф|'1{ан1 для продаху 8 709 6 261 8 9з5 6 068

.(еб!торська заборгован!сть за про-

л5гкш!ю,товари' роботи,пос.туги

\4 549 ! 998 \4 549 1 998

,(еб!торська заФргован1сть за вида-

ними авансами

108 114 |08 1 14

.{еб!торська заборгован1сть за рз-
р:1хунк:|ми з нараховалтго< доход1в

з з89 4005 2 900 з 619

!н:па потояна леб!торська заФрго-

ван|сть

1з1 2з 902 2 541 2з з\2

позики 21 о05 2з о6з 21 005 2з 06з

гро!цов! коцгги та !х екв!валенти 2 |зз 1 062 2 |зз '! о62

,(епозгги в банках в992 9 251 8 992 9 251

поточна кред!{горська заборгован!сть

_ за товари, роботи, посщги

_ розрахунками з бподхетом

- розрахунками з| стахуван!{'|

\2 58

14з

21

\2 58

\4з

2\

поточпа кредигорська заборгован!сть

за одержаними аванс:!ми

718 0 1 718 0

!нш1 поточн1 зобов'язапня 27\\ 10 458 27\\ !0 458

(ер1внитцво 1овариства вважас' що наведен[ розкриття щодо застосування сщаведливот вартост! с достатн|ми, !

не вважа€, що за меж:1ми ф!нансово| зв|тност! зали:пилась буль-яка сугтсва |нформац1я щодо засп)сування сщавед-

ливо| вартост!, яка може бути корисною для корисцвач1в ф|нансово| зв!тност1. ,{олаткову !нформац|ю щодо зм!н

справедливот вартост1 ф|нансових акгив!в в зв'язч з врахуванням ризик1в павелено у прим. 6.14.

6. Розкриггя !нформаш!!'' що питверд'у€ статт| подан! у ф!пансових зв1тах

6.1. дохи ви роал|з'цп

найменувдння 9татей 2о|6'

тпс. грн.

2015,

тис. грн.

[ох|л вй налангш брокерськтл< послуг та пос:уг ,(епозигарно|

установи

з6'7 405

,[ох|д в!д реал!заш!| ф!нансових |нвестип1й з8 151 61 оо9

8сього доходп ви реал!зац!т 38 518 67 414

1з



6.2. €об|варт!сть редл!зац!'{

2016 2015

€об!варт!сть реал!зованих послуг (брокеРськ}'( та пос'цг де_

по3итарнот установи) , ут.р.

- Амортизаш!я

_ витрати на отшац праш!

- 8ирати на соц!альн! заходи

- 8ищати на придбання постуг

4\4

10

257

56

9!

4вв

\4

267

48

159

€об!варт!сть реал|заш!! ф1нансовго< 1нвестиц1й з7 '1з4 65 6з6
8сього зв |48 66 124

6.3. !нпш! операц!йн! доходи та витрати

|впш! операц|йв! доходи : 2о16 2015

Аох1д в1д операц!йнот куРсовот р|зниф 1 981 5 027

дох!д ви п€реошнхи потонно! леб!торько| заФргованост! 0 299

Фперхан! шщафи, пен|' неустойки 0 104

|нш! операФйн1 доходи 0 12

0сього | 9в1 5 442

|нпш! операц!йн1 витрати :

витати в1д операц!йно| крсово| р1зний 959 2 52з

витати за операцш1ми оРенди 2 56з 2о78

вирати на форг"цз:|н|]я Резерву сумн!вних борЁв 1 080 916

1н|це 75 209

всього 4 677 5 726

6.4. !нпш! лохоли, !н|[! витрати

|нш!доходп 2016 2015

Аоходи в!д дооц[нки фнних папер|в, що оц|н!оються за спРа-

пеппипо:о пяпт!ст:о

2 о28 299

!нш| доходи 30

8сього 2 058 299
|н:ш! витратп 2о16 2015

!ш1нка ф|нансових !нвестиц!й, як| оц!нюк)ться за сщавед1и-

вою варт1стю

з52 492

€писання необоротних актив!в 11 з

€писання ц!нних папеР|в 0 89

всього 363 584

6.5. витратш на збуг

\4



2016 2015

}4аркетинг 9 11

8сього витрат на збут 9 |1

2016 2015

йатер|альн[ зарати 6з 50

8ищати на оплац праш! 1 218 ! 086

Б|лрахранг:я на соц|штьн! заходи 266 190

Аморт|ваци основних засоб1в | немат€р1альних актив|в 68 66

Бирати на прилбання послуг 105 448

всього адм!н!стратпвних витрат 1 120 ! 840

6'6. Алм1н|стративн! витрдти

6.7.|нш| ф1нднсов! доходи

2016 2015

Бирати (дох|л) з податц на прибуток ! (15з)

6.9. [{емятер!альн! акгиви

ндзва немдт€о1альн! дктиви
2015 р|к
||еов|сна ваот|сть на 01.01.2015 27
надходя(ення з
Бибутгя (3)

3нос на 01.01.2015 р. (б)

накопичена амортизац!я за 2015 р1к (з)

3алишкова варт1сть на 31.!2.20|5 18

2016 р|к
[1еов!сна ваот1сть на 01.01.2016 21

Ёадкодження 0

8ибутгя 0

3нос на 01.01.2016 р. (9)

накопич€на амортизац!я за 2016 р1к (2)

3алилцкова варт1сть на 31.12.20 16 16

6.10. 0сновн| засфи т' !н||]1 необортн| матер1альн| акгиви

2016 2015

Б1дсотки на депозгггами, розм!щеними у банках 560 39|

Фщтп;ан! див1денди з8 1 004

[охоли за нарахованими доходами за ц|нн1д{и паперами 1з6 89

всього |н||![ ф!нансов! доходи 734 1 484

6.8. 11одаток на прибугок

!!азвд
|(омп'ютерна тех_

п|кд
йебл1 Фбладнання

!н!||! необоротн!
матер1альн1 акги-

ви
всього

2015 о!к
|[ерв|сна варт1сть
01.01.2015

на 486 6| 4\ 111 699

надходхення 44 2\ 0 12 71

Бибутгя (10) 0 ( 1з) (2\ (25)

Амортизаш!я на 01.01.2015
р.

(331) (з 1) (20) (78) (460)

[{акопичена амортгват]й
за 2015 р!к

(з7) (3) 5 (10) (45)

3алишкова варт1сть на \52 48 1з 246
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з|'12'20|5
2016 о!к
[1ерв1сна варт1сть на
01.01.2016

52о 82 28 \2\ 151

надходжевня 81 0 0 1 88
Бибутгя 08) (20) (10) (12\ (60)

Амортизацй на 01.0|.2016
р.

(з68) (з4) (16) (87) (505)

накопичена амортизацй
за 2016 р|к

(з3) 9 5 2 (17)

3али:пкова варт|сть
з|'|2'20|6

на
182 37 1 з1 25'7

€таном на 3! фудня 2015 та 2016 рок!в у склад! основнттх засоб!в повн!ст':о зношен1 основн1 засоби ставов-

;шть |01 тис. тн. та |54 тис. гРн. в!дпов!дно.

6.! !. |нв€стиц|т в |нстРументи вл:асного кап!галу

€йтом на з\.12.2016 р. на баланс[ товариства обл1ковулоться |нвестиц|| в !нсщумекги власного кап!талу на

загальщ чму 3 127 тис. щн. .{о !твестип!й в !нструменти власного кап!тац належать корпоративн! щава.

! склад| !ттвестиц!й в !нсцументи власного кап1талу обл!ковуються корпоративн| права' частха 1овариства в

статутному кап1тал1 ем!тента складае 43,75 ой' 1овариство не застосовуе мсБо 28 к|нвестиф! в асоц1йован1 п!дп-

риемства та спйьн1 п!дприемства> до цього активу зг1дно п.20 цього стандарц' оскйьки мас нам1р у 201? роц! про-

дати цей актив. 1овариство класиф1куе шей актив зг|дно й€БФ 39 як [:вестиф! в |нсщщленти власного кап!талу та

в1добрахае у склаА1 необоротншх актив!в враховуюни той факт, що зазначений ф1нансовий актив не обертасться на

орган!зованих ринках' не Розглядасться !овариством, як високол|кв!дний актив, тому товариство вважас б1льш до_

ревним в!лображення його вартост1 у склад! необоротнго< актив!в, що ((для деяких суб'скт!в госполарюванг:я (таких

як ф1нансов! установи)> перелбанено п.63'64 й€БФ 1 <[1одання ф!нансових зв!т!в>.

9 зв'язку з в|дс}тн1ст}о активного Ринц щодо !нших корпоРативних прав, як1 станом на з\.|2.20|6 р. обл1кову_

ються в склад! !нвестиц|й в !нсрр;енти власного кап!тащ;. оц!нка зд!йснтосгься за соб|варт!ст:о. Фзнак знец!ненгш

не виявлено.

6.12 Ф!навсова !нвестиц!я в асош!йоване пйприсмство

1!айменування {астка

%

31 грулня 2016 частка у' 31 грудня 2015

!(орпоративн[ щава

,[1 к€!нком>, код €{-
Рпоу 2з49804з

100 5 100 5

9ц[нка вищезазначено! 1нвестиц!т зд|йснюеться за сФ|вар|стто, оск!льки срга не € суттсво1о.

6.13.3апаси

31 грудня 2016 31 грулня 2015

Биратн1 матер1али (за [сторинною соб[ва-

рт|ст:о)

2 26

3сього запаси 2 26
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6. 14. дебиорська 3аборгован!сть

€таном на зв|тн1 дати леб1торська заборгован!сть вк.тпокас

31 грулня 2016 31 грудня 2015

,(еб!торсъка заборгован1сть за що.щгкш1го,

товари, роботи, посщги' у т.ч.:

- леб!торська заборгован1сть за ш!нн1

папери

- леб|торська заборгован!сть за посщ-

ги (брокерськ! та !елозитарнот уста-

нови)

14 549

14 475

14

1 998

1 8?9

119

[еб|торська заборгован|сть за розрацнками

'1' пипянип,и япянсяп'и

108 114

[еб|торсЁйа заборгован|сть з бгоджетом,

у т_ч_ з попатку на поибтток

28

25

9

,(еб!торська заборгован1сть за розрахунками

з нарахован!{х доход!в ' у т.в.:

_ нарахован| лив!ленли

- нарахован| тшрафи

- нарахован! в!дсотки за банк]вськими

депоз!{тами

з з89

2 940

4з1

18

4 005

з 272

690

4з

€формовано резерв сумн!вних борг|в ( 48,) (з26\

9иста варт1сть леб1торсько| заборгованост| з

нарахованих Аохол!в

2 900 3 619

|н!!1а поточна лб!торська заборгован|сть, у

т_ч.:

позики

заборгован1сть [1Ат (Банк Форум)

за договорами на брокерське обслу-

говування

гарант!йне забезпенення,пля торг!вл!

на строковому ринку 1!а пАт

(укратнська б1ржа)

господарськ| розрахунки

леб|торська заборгован!сть за ц!нн!

папери

24 |з6

21 005

\ \51

\ 446

47о

58

0

46 965

2з 06з

\ 729

2 4з5

524

40

19 114

€формовано резерв сумн1вних боргБ (5я0) (5р0)

9иста варт1сть !н:шо! пото.лно{ деб1торсько!

заборгованост|

23 546 46 375

.{еб!торська заборгован!сть

всього

4| !3| 52 175

€таном на 31.12.2016 р. у склад! деб1торсько! заборгованост! за ш!нн| папери обл!ковусться леб1торська забор-

говак|сть у сщл1 |2 597 тпс. грн.' конграгект - закритий недивеРсиф!кований вегтяурций пайовий !нвестиц!йний фонд
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(Атлант1к), едР\с|2зз00162' .(еб1торська заборгован|сть 1овариства не мас забезпечення. 3м|ни у резервах п!л ле-

б!торську заборгован1сть у 2016-2015 РР. предст:!влено н}о(че'

2о16 2015

Резерв на поваток пер!оАу з 029 2 ||з

3бйь:пення 1 079 9\6

€писанг:я актгвБ за Р:1хунок Резерву (2з) 0

Резерв на к!непь пер!оду 4 085 3 029

станом на 31.12.2016 рц резеРв ср{нБнло< борг1в з рахран}ям |1латоспРмохност! оремих деб1тор|в становить

1 079 тис. грн. , а саме:

наймевув!!!ня деб!тора сум! заборгованосг! фма резерву

[1А1 <Банк Форрп>,

едРлоу 2|57457з

\ \51 578

||А1 к!щнафто,

сшпоу 00|35з90

2 9зз 489

!нпл1 деб[тори 2з \2

всього резерв сумн!вн}|х

борг!в

1079

6.15. ||отонв! ф!нансов! !нвестшц1т

Ёа баланс! 1овариства у склал1 потонн:ос !нвесттдц!й обл!ковуоться ц!нн! папери (акф1', обл!гац1!, !:вестиц|йн!

сериф!кати ) уща!нськло< ем|тегп|в, операй| по яшпл проводятъся на первинному та втоРинному ринц. €праведлива

варт!сть ш|ннто< папер|в була переглящта на дац складанг:я ф1нансово! зв!тлост! як описано в п.з та п.5 ших ||ргал1ток.

6.!6. |ропшов! копшти

3| грудня 2016 3! грулня 2015

|(аса та рахунки в банках' в грн. 2 \зз | 733

Банк!вськ1 депозити' в долл. с11]А 8 992 7 4в6

Банк!вськ!Аепозити. щн. 0 1 100

всього !1 
'25

10 319

Ёаймевування 2о16 р. 20'5 р.

Акц1| 7 9з4 !304

!нвестиш!йв1 сертиф1кати \57 40

@бл1гац1! вгтущ|:пньот деРжавно! по-

зики

844

всього 8 935 | 344

9йнка Фошов:о< котпт!в зд1йстпосться за сщ:ведливою вафст:о, яка лор!внтое !} ном1на.}1ьн1й варт0ст1 .
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товариство склада€ 3в1т про р1х щошових ко:пт!в зг1дно й€ФФ 7 <3в|т що рц що[цов1'( ко|пт!в> щямим метолом,

зг!дно з яким розкривасться |нформаш!я що основн! класи валових надходжень тошов}о( коплг|в чи в{шових ви|1лат

ротшовго< котпт|в.

9 зв!т! в1лображений р}т гро1цов|'( коппт!в в1д операц|йно1', |нвестиц!й!|о| та ф!нансово| л1яльност[ 1овариства' ||ри

складанн! 3в!у що рц'щогповкх когшт1в (за прямг.ш; методом) за 2016 р!к товаРиств'" 
"*^-''"" пор!вня.лтьна 1нфо_

рмац!я за 2015 р|к. ! статт! <1нш! надходтсення> в|добрахаються 1нш! надходження грошовго< кошт{в в1д операц!йно|

д1яльност1, зокрема надходження тошових кошт|в в|д кл1снт!в за брокерським договорами для зд1йснення 1оварис-

твом послуг щодо операт{!й з т{1нними папеРами на п1дстав! замовлень.

6.!7. [пш| оборотн! акгиви

!нш1 оборотн1 дкгиви станом на3\.1220|6 р. та з\.\2'20\5 Р. скла]1а1оть 7з та 54з тис. грн.' що е фо1цовими ко|ц-

тами кл1снт|в 1овариства, що обл|ковуготься на колективному кл!ринговому рахунку у ||А1 <Розрахунковий ценр).

6.18.8ласний капЁал

(таном на3|,12,2016 р. власний кап!тал 1овариства стацовить б0 829 тис. Фн' та мас насцпн! складов!:

3ареесщований (пайовий) кап1тал _ [0 000 тис. щн.,
(ап1тал у лооп|нках _ 4 тис. г?н',

,(оАатковий кап|тал _133 тис. рн.,
Резервний кап1тал - 6'7 617 т11с. Фн.,

нерозпод!лений приброк (непокритий збиток) _ (16 925) тис. щн.

зареестований статугций кап|тал товариства станом на31.12.2016 роц сг||!ачений Фо|цовими коштами та сю1ада€

10 000 тис. щн., к1льк|сть вищщеких щостго< [менншх акц!й складас 20 000 000 шцк, ном1нальна варт!сть акц!!

склалас 0,50 грн. за одщ просц акш|яо. $еогшаченот частини статугного кап|талу немас. 3м1ни протягом зв!тного

пер!олу в кйькост! акц1й не в1дбувалась.

[ив1ленли протягом 20!6 роц не нараховувались та не с{1лачувались.

Акш1онерами 1овариства' частка яких дор|вн|о€ чи б1ль1це |0|о е'.

1.яковенко юр|й Борисовтг: -69,86 6/.

2 . Ёгпег9й9 1м1аг&е1 Рагпегз |1( - 1 0 %

3. Ёгпет9!п9 йаг!е1 Раппегв Ёо!6|п9 А6-10%

6.!9. ||оточн! зобов'яздння та забезпечення

€таном на зв1тн! дати поточн! зобов'язання за розрахунками вк,|1оч:|!оть :

31 грудня 2016 31 грудня 20!5

поточна кредиторська заборгован|сть за товари' робо-

ти' послуги
'2

58

розрахунки з бюлжетом,

в т.ч. з податц на прибщок п|лщиемств

розрахунки з| сщахування

0

0

1

\43

\4з

21

поточна кр€дигоРська заборгован|сть з одержаних ава-

нс!в , у.н.:

- кредиторська заборгован!сть за ш!нн! папери

! 718

7\8|

0

0
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|нш! поточн| зобов'язання, ут.ч. :

_ кредиторська заборгован!сть за договорами на

брокерське обс.туговувангш

- кРедитоРська. заборгован!сть за договорами за

т.{|нн! папери

- кредитоРськазаборгован|стьзагосподаРськими

договор!!ми для в}|утр|шн1х пощеб 1овариства

2 7'\
2 71'

10 458

4 78з

5 622

5з

всього кредцторська заборгован|сть 4 442 |0 б80

Фсновним креАитором 1овариства с 1ФБ к|(!А к|векс вссет менеджмент)' сдРпоу 3525з924 
' 
потовна крели_

торська заборгован!сть за ц1нн| папеРи з цим хонтагентом станом на з1.|2.2016 р. складас 1 658 тис. щн.; креди_

торська заборгован!сть за договором на брокерське обслуговуванг:я з цим контРагентом станом на 3|'|2'20|6 р'

склалас 10 тис. щн.

7. Розкриття !ншо! !нфорплац1!

7.1 Ро3крпття !нформац|1 про пов'язан! сторони

,{о пов'язаних стор1н або операц1й з пов'язаними сторонами належать:

. п|дщиемства, як! прямо або опосередковано конто]шоють або перебува|оть п|д контолем, або ж перебу-

вають п|д спйьним контРолем разом з товариством;

о асоц1йован!компан1!;

о спйьн! п|дпри€мства' у як!'( товариство е контолюючим )д!асником;

. члени провиного ущавл1нськогБ персоналу 1овариства;

. близьк| родич! особи. зазначено| вище;

. компан1! що контол1о}оть 1овариства, або зд|йснюлоть суттевий вг|'|ив, або матоть суттсвий в|лсоток го_

лос|в у 1овариств!;

. пРогРами витл.лат по зак!нченн1 цулово| л!яльност| прац!вник|в 1овариства або буль-якого |нтшого суб'скта

господар}овання' який с пов'язаною стороното 1овариства.

!1ов'язанпми сторонами € :

1. товариство з обмеженого в|дпов|дальн!ст}о (|векс вдвайзорз), код едРпФ! 3628|281 ;

2. 1овариство з обмеженою в1дпов!дальн1ст|о к(омпан|я з ущавл!ння активами <1векс 8ссет менеджмент)'

код €Р|1Ф9 з525з924''

3. 1овариство з обмежено:о в!дпов|дальн!стло <[отгвапьд)' код сдРпоу з8202914;

4. товариство з обмеженото в!дпов!дальн1стло <€кайком>, код €АР|!Ф! 397292$\'

5.товариство з обмеженоло в|дпов!дальн|сто (в|нсолар)' код сдРпоу з7908677;

6. .[! <€1нком> , код €АР||Ф! 23498043;

7.упРавл1нський персонал 1овариства :[олова 11равл!ння _ 9ковенко юр'й Борисович ; 3асгупник [олови [1равл!ння _

11]ербах [рива Бололимир1вна; пер1!!ий засупник голови правл|нвя _ коровицький пало михйлович ; |_оловний бухгалтер -
ковальова натал!я в;кгор!вн4

8. 9ковенко |0р1й БоРисович
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[{айменування

2016 2015

ФпФац[з пов'я*'

ними сторнами

всього ФпФагц1з пов'я-

занпми стор(}

||ами

Бсього

! 1 з 4 5

11роАаж гл!нн:тх папер!в, пос.туг 6 814 38 518 |4 з9з 67 4\4

11рилбання ш!нншх папер|в 210 44 8зз 298 58 414

[ебйрсь:в забортовалл|сгь
з| 852 4\ |з1 з6 867 52 \75

|(релгпорська заборгован|сть | 946 4 442 | 6?0 10 680

Фриман| посцги (оревда щим|
щення)

2 4з6 2 518 2 о4о 2 о70

3ароб!тна плата 410 1 210 з4о \ о12

7.2. ци! т8 пол1тики управ.лп!ння ф!нднсовими ризикам8

|(ер1внишгво 1овариства визна€' що д1яльн1сть 1овариства пов'язана з ризиками 1 варт!сть.листих акгкв|в у не-

стаб1льному ринковому сереловигш! може суттсво зм|нитись унасл|лок вгшгиву суб'ективн:л< чинник1в та об'сктивн!о(

чинник|в, в!рог|лн!сть ! нащямок в!тливу яких 3аздалег!дь точно перелбанкги неможливо. ,[!,о таких ризик!в в1днесено

Федитний ризик, ринковий ризик та ризик л!квйкост|. Ринковий ркзик вкл!очае вал!отний ризик, висотковий ризик

та |нший ц1новий ризик. 9щавл1нгя ризиками кер1вництвом 1овариства зд1йстшосться на основ1 розр:!нгш принин

виникнення ризику, к!льк1сно1 оц1нки його можливого в|1ливу на варт1сть нистих актив!в та застосування !нсцр:ен-

тар!ю шоло його пом'як|пення'

7. 3' 1. кРеоц'пншй рцз'!к

|(редитний оизик _ Ризик того' що одна сторона ко|{гракц про ф!нансовий !нсррлегп не зможе виконати зо-

бов'язання ! це буде щичиною виникнення ф[нансового збитку 1ншот сторони. !(релитний ризик щитаманний таким

ф1нансовим [нсщументам' як поточн1 та депозитн| рахунки в банках, обл|гаш1| та леб|торська заборгован|сть.

Фсновним методом оц!нки кредитншх ризик1в кер1вништвом 1овариства с ош!нка крелкгоспроможност! когпра-

гент!в, для чого використовуються кредгтн1 рейтинги та буль-яка |нгца досцпна 1нформацй щодо 1х сщоможност;

викощвати боргов! зобов'язання. 1овариство використовус насцпн! метоли управл!ння кРедитними ризиками:

о л!м!ти щодо борговго< зобов'язань за класами ф|нансових |нсрумент!в:

о п|м1ти щодо боргових зобов'язань перед одним когпрагентом (або асоц1йованою групою);

о л!м|ти щодо вк]!адень у ф|нансов! |нсщумегтги в розр1з| кредггних рейтпнг|в за [{ац!ональною рейтинго-

вою |цкало|о;

. л1м[ти шоло розм|шлення депозит1в у багтках з р[зними рейпингами та випадки дефолц та неповерненш{

депозит|в щотягом останн1х п'яти рок{в.

на протяз1роц товариство ф!нансувало котпти в так! ф1нансов! акт:ши:

о депозити банк!в

. ц|нн! папери укратнських ем!тент!в
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за станом на з\.12.|6 товариство мае на б:|ланс| щосточен! активи, 1нформац!я пРо як! РозкРита у п.6.14 цих

||рим!ток. Ёа щотяз! роч не було заф!ксовано випадк!в дефолц або неповернення депозит|в в ухра!вських банках.

[]ш м|н!м|зап!| щедитного ризику з боку банк!в 1овариство пра|пос вик.]1точно з банками з |воземним кап|тапом

(11А1к!дея Банк>, |!А1 < (рел1 Ащ|коль Банк>, пАт (Райффазец Банк Аваль>) та велик||мп системними банками в

державн|й власност! (т]Ат (державний експорп;о-йпортний банк 9кра1ни), Ат (ощадбанк)).

7'3.2. Ршнков'|й ршцк

Ринковий Ризик _ це ризик того' що справе]шива варт!сть або майбрн! щошов! потоки в!д ф!наясового !нсру-

мента коливатим)дься внасл!док зм!н ринкових ц1н. Ринковий Ризик охо|1л!ое ти типи ризиц: !н:ший ц1новий Ризик,

вап]отний рпзик та в1дсотковий ризик' Ринковий ризик виникас у зв'язку з ризиками збитк!в, зумовлених коливання-

ми ц|н ва акш|1', в!лсоткових ставок та ва'|!отних курс1в. 1овариство наРажатиметься на ринков! ризики у зв'язку з

|нвестиц!ями в ц!нн! папери та !нгп! ф!нансов| 1нсррленти.

@скйьки активи 1овариства 1нвестуоться у ф|нансов! !нсщументи (ц|нн! папери та корпоративн! права ), 1ова-

риство мас в!дпов!дн! ринков! ризики' фя м!н|м|зап!! таких ризик1в товаРиством застосов}+оться л|м!ти щодо вкла-

лень у ш[нн! папери.

1уттаэшв! ёо ршнково?о рш!|щ ак,пцвш товорцппво

Активи в тис.щн 31 грулня 201б року 31 грулня 20!5 року

Акшт укра!'нськ|о( ем|тЁнть 7 9з4 6 028

Бвестиш|йн| сертиф!кати '151 40

Фбл1гац|1 в*угр1тштъо! державнот позики

031ш 40001800400)

844 0

(орпораттвн1 щава з 7з2 з7з2

9аспка в акпцвах [оввршстпва, '% 19,41% 13,40%

Ёа основ1 ана.лт!зу |сторинно! волант:тльност| кер|внит.!тво 1овариства визнанило, що ц|новий ризик для акц!й та

!нвестип1йних сертиф!хат!в уща!нський компан!й станоьупь +/40о/о за Р|к. Аох|дн!сть до погашен}!'1 обл!гаш!й вну-

Ф!шньо! державно! позики !51ш 40001800400 скл^Аае 2\,42 0/о, 1овариство вважа€, що обфу|гтовано

коливання р!в+ш лоходност! *4уо щнкти на протяз! року.

Бгшив ц[нових ризих!в на активи 1оваРиства за станом на3|.|2.2016р.

1ип акгиву 8арт!сть, тг:с грв потенц|йний вплив на чпст! активп 1оварпства вй
ш!нових ризик!в' тис грн

Акц!! та |нвестиц!йн!

сертиф!кати

8 091 + 40,0% - 40,0 %

+з 2з6 -з 2з6

Фбл|гаф1 внущ!ш-

ньот державнот пози-

ки

844 + 4о/о г\нктп -4|о гцнкти

-8 +8

8аллотний ризик _ це ризик того, що справедлива ваРт|сть або майбрн1 що:пов! потоки в[д ф1нансового !нсру-

менц кол}{ватимуться внасл!док зм|н вштлотних крс!в.

валютн! ризики товариства виникають у зв'язку з вопод|нням ф!нансовими !нсррпентами, ном!нованими в !но-

земн|й вапот1. товариство мас на баланс| когцти в |ноземн!й вшшот! та !нвесцс 1! в банк!вськ1 депозити.
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чутпла:в! 0о колшвань в!'']'ю'пно2о щреу ак,п|в| товцр'!с'|ва

Активи в 1ноземн|й ва:пот{ 31 грулня 201б

тис. грн.

31 грулня 2015

тис. грн.

Рацяки в банках у долФах с1пА 1 42

Банк|вськ1 депозити у доларах сшА 8 992 7 486

всього 8 993 7 524

1остпко в окпувах [оваршспва, 96 13,78% 10,29%

,(ля м!н!м|зац!{ та контрол1о за ва'1!отнимп Р|{зиками кер!вництво 1овариство зл|йсгпос мон|торинг та оц|нку ва-

лютних ршзик[в. 1овар}{ство визначипо, що обфунговано мохливим е коливання ва[',|к)тного курсу на +15о7о на Р|к.

впл1!в ва!''о'пншх рц'цх!о на ак'пцв'! товарце'пва зо сп'аном но 11.12.2016 р'

1ип акгпву 8арт1сть. тис. грн потенц1йнии вплив на чисг! дкгиви товдриства в

раз! зм1нп ва.]!ютного курсу' тпс грн

Активи в !ноземн1й

вашот1

8 99з + 15'оуо
'5 '0 

уо

+| з49 | з49

Б1дсотковий оизик _ це ризик того' що спРаведлива варт[сть або майбутн| щошов! потоки в|л ф!нансового 1н-

стрр|ента коливатимуться внасл!док зм!н ринкових в!дсотков|о( ставок. [(ер!внит:тво 1овариства усв1ломл+ос' шо

в!дсотков1 ставки мощ/ть зм!гповатись ! це вг:ливатиме як на доходи 1овариства. так 1 на сщавелливу варт!сть нис-

тих акгив1в.

Акгиви товариства' як| наражаються на в!лсотков! ризики

тип акгиву 31 грудня 201б'

тис. грн.

3| грудня 20!5'

тис. грн.

Банк|вськ! депозити в нац1ональн1й валгот! 0 1 100

Банк1вськ| депозити в !ноземн!й валютт 8 992 '7 486

всього в 992 8 586

.{асттка в акпшвах 7оворшстпва, ой 13,78% | 1,74%

!|'свйомлгогочи знанн! ризики, пов'язан! з коливаннями в!дсоткових ставок у високо!нфляш|йному сереловиш!,

яке € властивим лля ф1нансово| системи укра1ъи, кер1вништво 1овариства зд|йсн-гое мон[торинг в|лсотковгос ризик1в

шляхом оц!нки впливу можливих зм!н в!дсоткових ставок на варт!сть актгш|в 1овариства.

товариство визна€, що обрунтовано цо]к.]!ив!д{ € коливання ринков!о( ставок на +4о7о щнкти на щотяз! року в

нац!о}{альн!й вашот| та !2о/о гцнкгп в 1ноземн1й валют|. [1ровелений анал|з нутливост| заснований на щищшенн!,

шо вс| !нтш1 парамети' зокрема в{!.,1к}тний крс, зали|!!атимуться незм!нними, ! показус мохливий вгшив зм|ни в|дсо-

тков!о( ставок на щоцентних щнкти на варт|сть актив!в 1оваР|!ства.

8плшв вФсоуаковцх рц3цк!в на ак'пцвш [оваршстпва за сгпаном но 31.12.2016 р.

1ип акгиву 8арт!сть середньозваж€на ставка ||отенц!йний втшив на чист!

акт1ви товариства в раз! зм1ни

вйсотково| ставки

Банк|вськ! депозити

в нац1ональн1й вшпо-

т|

0 0уо + 4,0уо щнк-
ти

- 4,0 7о гункти

0 0

Банк[вськ| депозити

в 1ноземн!й валгот1

в992 4'8о/о + 2,0|о тчнк-

ти

- 2,0 о/о цнкти

1,5



+180 -180

7. 3. 3. Рцз цк л|кв!ёно сгп!

Ризик л1кв1дност! _ ризик того' шо 1овариство матиме руднош| при виконанн| зобов'язань,'пов'язаних 1з ф!нан-

совими зобов'язаннями' що пога!ш!||оться ||1ляхом поставки фошов|'( кошт!в або !нппого ф1вансового активу.

1овариство зд[йс|{ое конроль л1кв!лност1 шляхом |1ланування поточно! л1кв!дност|. 1овариство анал1зус терм|

ни гллатеж1в, як1 пов,язан1 з деб1торською заборгован|стто та !н:шими ф!нансовими активами' а також прогнозн! пото_

ки фо!]ов|{х кошт1в в!д операц!йно1 д!яльност[.

спР!'опуРо зобов'я3цнь товоршс,пво сопоном на 11'12'16:

до 1 м|сяця Бй 1 м1сяця до

3 м|сяц!в

8й 3 м!сяц1в до

1 року

Бйьпше 1року 8сього

! 1 3 4 6 1

поточна щедгт0Р

ська заФргован!сть

за пос]гуги

13 4 429 4 442

||отонна заборгова-

н!сть за довгосгроко-

вгдли зобов'язаннями

0

[овгосгрков! зо-

фв'язання

0

всього 13 4 429 4 442

7'4. упра&т!!ння кап]талои

1овариство зд!йс*пос управл!ння кап!талом з м9тою досягнення насцпних ц1лей:

. збеРегги спроможн|сть 1овариства продовжувати свою дильн!сть так, щоб воно ! надал! забезпеяувало

пох!л лля щасник|в 1овариства та виплати 1нтшим зац!кавленим стоРонам;

. забезпечити належний щибуток щасникам товаРиства завдяки встановленн}о ш!н на послуги 1овариства,

тцо в1дпов|датоть Р1втпо ризику.

(ерБништво [овариства зд1йсюос огляд стукт}?и кап|та.л:у на щом!сячн!й основ!. пРи цьому кер!вништво анал!_

зуе варт1сть кап1талу та притаманн1 його скпадовим ризики.

|(омпан!я дотр1{му€ться вимог щодо щуленш|йних норматив[в профес!йно| д!я.тпьност| на фондовому ринку' за_

тверАженто< Р!шевням }{$11ФР }'{э1597 в|д 01.10.2015Р.

€таном на 31.12.2016р. щуаенш!йн1 показники |(омпан[! складали:

]ф назва показника нормативне зна-

ченн'|

Розрахункове значен}]'|

на3|.\2.2016р.

| ||оказник м!н!мального розмф рецлятивного кап1-

тац

>: ? млн. щн. 45,1 млн.грн.

2 Ёорматив алекватност! рецлягивного кап|тац, %' >= 8 86'з206

! Ёорматив алекватност1 кап1талу першого р|вня , 7' >= 4,5 в6'з2о6
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4 1{оеф|ц|ент ф|нансового леверидт(у в ме}ках в|д 0 до 3 0,0730

5 1{оеф1ц|еттт абсо;потно] л|кв|дност| >: 0,2 0,9197

6 (оеф1ц|еглт покриття операц|йного ризику 0,5 з0,8|29

РБеть ризику 1{омпан1| на 3 \ .\2.20 1 6.щгже низьктй.

7.5. 11од1'[ п1сля Балансу

|[од|й, як1 вимагатоть корицвання п!сля зак1н!{ен}'1 зв1тного пер1о

р|оду>, не в1дбувалось.

[олова [{равл|ння

|оповний бухгалтер

мсБо 10 к|{од|| п1сля зв|тного пе-

ю.Б./

7! кра!на\; ---_--_-\ *

|дег:::сг}:пь;1ц1
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