Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
В. О. Голови
Правлiння

Коровицький П. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21600862
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12
5. Міжміський код, телефон та факс
044-590-54-54 044-590-54-54
6. Електронна поштова адреса
office@eavex.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81(2586)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

eavex.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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
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 включено до 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)

X

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
-

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Вип. АГ № 318843
3. Дата проведення державної реєстрації
10.05.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
10000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення.
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26500007786319
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
5) МФО банку
300614

6) поточний рахунок
26500007786319
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами: андеррайтинг

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами:брокерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть

АЕ
286639

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
10.10.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
НКЦПФР даний вид лiцензiї видається
безстроково та не потребує продовження.

1603

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
Необмежена
06.10.2015
паперiв та
фондового
ринку

У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
НКЦПФР даний вид лiцензiї видається
безстроково та не потребує продовження.

АЕ
286649

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
Необмежена
08.10.2013
паперiв та
фондового
ринку

У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
НКЦПФР даний вид лiцензiї видається
безстроково та не потребує продовження.

АЕ
286647

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
Необмежена
08.10.2013
паперiв та
фондового
ринку

У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
НКЦПФР даний вид лiцензiї видається
безстроково та не потребує продовження.

АЕ
286648

Нацiональна
комiсiя з
Необмежена
08.10.2013
цiнних
паперiв та

фондового
ринку
Опис

У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
НКЦПФР даний вид лiцензiї видається
безстроково та не потребує продовження.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Юрiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища, економiст зi знанням iноземної мови
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiзична особа не займала iнших посад (з 1994р. займає посаду Голови Правлiння в ПРАТ "IВЕКС
КАПIТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду найменування ПРАТ "IВЕКС
КАПIТАЛ" - Iнвестицiйна компанiя "Селянська iнвестицiйна компанiя" у формi акцiонерного
товариства закритого типу).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2010 безстроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Голова Правлiння здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно до
чинного законодавства України та Статуту Товариства; винагорода (заробiтна плата)
виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного розкладу, винагорода у
натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова винагорода, крiм заробiтної
плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Товариством не виплачувалась; у
звiтному перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Голови Правлiння; в особи, що займає
посаду Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; стаж
керiвної роботи - 17 рокiв; фiзична особа не займала iнших посад (з 1994р. займає посаду Голови
Правлiння в ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" - Iнвестицiйна компанiя "Селянська iнвестицiйна
компанiя" у формi акцiонерного товариства закритого типу).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коровицький Павло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища, магiстр з iнформацiйних систем
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор торгового департаменту ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська
iнвестицiйна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 бестроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння здiйснює
повноваження та обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного
розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова
винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що займає посаду
Члена Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння; в особи, що займає посаду Члена
Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини; стаж керiвної роботи - 3 роки. Попередня посада посадової особи: Директор
торгового департаменту ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська
iнвестицiйна компанiя".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербак Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища, iнженер електронної технiки
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник департаменту "Бек-офiс" Iнвестицiйної компанiї "Селянська iнвестицiйна компанiя " у
формi акцiонерного товариства закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ"
на момент прийняття Щербак I.В. на цю посаду.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 безстроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння здiйснює
повноваження та обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного
розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова
винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що займає посаду
Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння; в особи, що займає посаду Члена Правлiння Заступника Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;
стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Попередня посада посадової особи: Начальник департаменту "Бекофiс" Iнвестицiйної компанiї "Селянська iнвестицiйна компанiя " у формi акцiонерного
товариства закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" на момент прийняття
Щербак I.В. на цю посаду.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Iгор Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**

Вища, iнженер-електромеханiк
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст.
21 Закону України "Про iнформацiю".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 безстроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Голова Наглядової Ради здiйснює повноваження та обов'язки
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звiтному перiодi
винагорода посадовiй особi у грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась; у звiтному
перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Голови Наглядової Ради; в особи, що займає
посаду Голови Наглядової Ради немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;
стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Iнформацiю про перелiк попереднiх посад фiзичної особи не
надано, оскiльки фiзична особа не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч.2
ст. 21 Закону України "Про iнформацiю".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища, iнженер
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст.
21 Закону України "Про iнформацiю".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 безстроково

9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Член Наглядової Ради здiйснює повноваження та обов'язки
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звiтному перiодi
винагорода посадовiй особi у грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась; у звiтному
перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Члена Наглядової Ради; в особи, що займає
посаду Члена Наглядової Ради немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;
стаж керiвної роботи - 1 рiк. Iнформацiю про перелiк попереднiх посад фiзичної особи не надано,
оскiльки фiзична особа не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч.2 ст. 21
Закону України "Про iнформацiю".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коровицька Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст.
21 Закону України "Про iнформацiю".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 безстроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Член Наглядової Ради здiйснює повноваження та обов'язки
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звiтному перiодi
винагорода посадовiй особi у грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась; у звiтному
перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Члена Наглядової Ради; в особи, що займає
посаду Члена Наглядової Ради немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;
стаж керiвної роботи - 1 рiк. Iнформацiю про перелiк попереднiх посад фiзичної особи не надано,
оскiльки фiзична особа не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч.2 ст. 21
Закону України "Про iнформацiю".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальова Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська
iнвестицiйна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2010 бестроково
9) Опис
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону
України "Про iнформацiю". Головний бухгалтер здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно
до чинного законодавства України; винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi
за звiтний перiод згiдно штатного розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не
виплачувалась, додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що
займає посаду Головного бухгалтера; в особи, що займає посаду Головного бухгалтера немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Попередня посада посадової особи: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ",
на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите
акцiонерне товариство "Селянська iнвестицiйна компанiя".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по
особи (серія, номер, дата
батькові посадової особи
видачі, орган, який видав)*
або повне найменування
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
юридичної особи
3

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

4

5

6

7

8

9

1

2

Голова
Правлiння

Яковенко Юрiй Борисович

13972000

69.86

13972000

0

0

0

Перший
заступник
Голови
Правлiння

Коровицький Павло
Михайлович

890000

4.45

890000

0

0

0

14862000

74.31

14862000

0

0

0

Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

ЕМП (Emerging
00000000
Market Partners Ltd)
Emerging Market
Partners Holding
AG

00000000

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

- Британськi Вiргiнськi
о-ви Tortola Road Town
Pasea Estate

2000000

CH-8 Швейцарiя
(Zwitzerland) - Zurich
Freigustrasse 15

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**
Яковенко Юрiй
Борисович

--Усього

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

10

2000000

0

0

0

2000000

10

2000000

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

13972000
17972000

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

69.86

13972000

0

0

0

89.86

17972000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2016
78.81
1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, встановлення кiлькiсного складу i обрання членiв
Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на Зборах та
затвердження регламенту Зборiв.
2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової Ради та Ревiзiйної
комiсiї (ревiзора) Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рiшення про обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової Ради Товариства.
8. Затвердження змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Затвердження положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, положення про наглядову
раду Товариства, положення про виконавчий орган (правлiння) Товариства в новiй редакцiї
шляхом внесення змiн до них.
10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
11. Скасування (визнання таким, що втратило чиннiсть) положення про ревiзiйну комiсiю
(ревiзора) Товариства.
12. Затвердження кодексу корпоративного управлiння Товариства в новiй редакцiї шляхом
внесення змiн до нього.
13. Прийняття рiшення щодо внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього
Пiдприємства «Сiнком», надання повноважень щодо вчинення дiй у зв’язку зi змiнами до статуту i
внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком».
14. Прийняття рiшення про припинення Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» шляхом лiквiдацiї,
призначення лiквiдацiйної комiсiї.
Скликання загальних зборiв здiйснено вiдповiдно до вимог ст. 35 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та Статуту Товариства, пропозицiй вiд акцiонерiв до порядку денного загальних зборiв
не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усiхх питань порядку денного рiшення були прийнятi у вiдповiдностi до чинного законодавства
100 % голосiв присутнiх на зборах. Рiшення були прийнятi одноголосно.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.09.2010

794/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000090732

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.5

20000000

10000000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на
внутрiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:
торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента у звiтному перiодi не було. Мета додаткової емiсiї: у
звiтному перiодi додаткова емiсiя не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: розмiщення цiнних паперiв емiтента у звiтному перiодi не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

246

257

0

0

246

257

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

152

182

0

0

152

182

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

94

75

0

0

94

75

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

246

257

0

0

246

257

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами визначаються вiдповiдно до облiкової
полiтики Товариства та встановлюються наказом керiвника. Станом на 31.12.2016 на балансi
знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 257 тис. грн., первiсна вартiсть - 779 тис. грн.,
ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.2016р. – 67,3%, ступiнь зносу основних засобiв на
31.12.2016р. – 66,97 %, ступiнь використання основних засобiв - 100%, знос – 522 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Переоцiнка
основних засобiв за звiтний перiод не проводилася. Обмежень на використання майна
Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

60829

62454

Статутний капітал (тис.
грн.)

10000

10000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

10000

10000

Опис

Вартiсть чистих активiв за попереднiй i за звiтний перiоди визначено з урахуванням
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств" (схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485)

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155
Цивiльного кодексу України та розмiру статутного капiталу Товариства. Вартiсть чистих
активiв станом на 31.12.2016 року становить 60 829тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4442

X

X

Усього зобов'язань

X

4442

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Кредитiв банку, зобов'язань за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi
- за похiдними цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) –
вiдсутнi. Товариство кредитiв не отримувало та не випускало жодних цiнних паперiв, за
якими виникають зобов'язання. Фiнансова допомога на зворотнiй основi - вiдсутня. Iншi
зобов'язання включають: 1) кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12
тис. грн.; 2) поточнi зобов’язання зi страхування -1 тис.грн. ;3).поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами - 1 718 тис. грн.; 4) iншi поточнi зобов'язання – 2
711 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.05.2016

10.05.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторською
фiрмою «РАДА Лтд»
20071290
01103, м. Київ, Залiзничне шосе,
буд. 47
1575 18.05.2001
375 П 000375 19.02.2013 19.02.1325.02.21
2016
безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

1

1

0

3

1

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Визначення умов оплати
покладається на загальнi збори
акцiонерiв Товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени нагалядової ради Товариства обираються з числа
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних
осiб акцiонерiв.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Повноваження членiв Наглядової
ради було пiдтверджено
30.04.2014 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи в ауцiонерному
товариствi вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

X
Перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства здiйснювала
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторською
фiрмою «РАДА Лтд»

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

X

Ні

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2011 ; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Так; укажiть яким чином його оприлюднено: Кодекс про корпоративне
управлiння не оприлюднювався, оприлюднювалась iнформацiя тiльки про його прийняття.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Протягом року не було фактiв недотримання та вiдхилення вiд кодексу корпоративного
управлiння в Товариствi.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Мета дiяльностi фiнансової установи - Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть,
андеррайтинг, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; депозитарну дiяльнiсть - депозитарну
дiяльнiсть депозитарної установи. Вiдповiдають вимогам. Змiна складу не вiдбувалась.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi - Emerging Market Partners Holding AG, мiсцезнаходження: Швейцарiя
(Switzerland), Zurich Freigustrasse 15, CH-8002 Zurich, Switzerland; EMP (Emerging Market Partners
Ltd), мiсцезнаходження: Британськi Вiргiнськi о-ви Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI; Яковенко
Юрiй Борисович.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил,
що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг, протягом
звiтного перiоду не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходiв впливу до Товариства, до членiв наглядової ради та виконавчого органу Товариства
органами державної влади протягом звiтного перiоду не було застосовано.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
У Товариствi розроблена система управлiння ризиками, яка включає такi елементи: визначення
основних принципiв управлiння ризиками; виявлення, облiк та опис ризикiв окремо за кожним
видом ризику; оцiнювання ризикiв та контроль (монiторинг) рiвня ризикiв; заходи щодо зниження
(мiнiмiзацiї) ризикiв та лiквiдацiї негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, у тому числi порядок та
джерела фiнансування заходiв по компенсацiї отриманих збиткiв; формування управлiнської
структури, розробка внутрiшнiх правил, процедур та технологiй з урахуванням прийнятих
Товариством основних принципiв управлiння ризиками; контроль за ефективнiстю управлiння
ризиками.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Протягом звiтного року служба внутрiшнього аудиту здiйснювала свою роботу у вiдповiдностi до
чинного законодавства України, зокрема здiйснювала нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства; перевiрку
результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть
Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв; виконання iнших передбачених законами
функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного року фактiв вiдчужень активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного року фактiв купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у
статутi фiнансової установи розмiр, не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами у Товариствi здiйснюються з дотриманням чинного законодавства
України.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IВЕКС КАПIТАЛ" станом на 31.12.2016 р. здiйснено з урахуванням вимог Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»,
код за ЄДРПОУ: 20071290; Мiсцезнаходження : 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
16 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
протягом 1 рiк
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
iнших аудиторських послуг не надавалося
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не було

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
2006-06.04.2010р.-ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит", код ЄДРПОУ 30437318, з 21.04.2010р. по 29.01.2017 - ПП "Аудиторська фiрма "ТИМЛАР-АУДИТ", код ЄДРПОУ 24741209. з 30.01.2017
р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА
ЛТД», код за ЄДРПОУ: 20071290
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Наскiльки вiдомо Товариству, до аудитора стягнення Аудиторською палатою України протягом
року не застосовувались, фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що
пiдтверджена аудиторським висновком, не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
В Товариствi iснує механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Щербак Iрина Володимирiвна
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
До Товариства не надходило скарг вiд споживачiв послуг Товариства протягом звiтного перiоду.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом звiтного перiоду не було позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг
Товариством.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

21600862

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
64.99

17

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

18

16

0

первісна вартість

1001

27

27

0

накопичена амортизація

1002

9

11

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

246

257

0

первісна вартість

1011

751

779

0

знос

1012

505

522

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

8456

3732

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

7

0

0

Усього за розділом I

1095

8727

4005

0

Запаси

1100

26

2

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1998

14549

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

114

108

0

з бюджетом

1135

9

28

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

25

0

з нарахованих доходів

1140

3679

2900

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

46375

23546

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

1344

8935

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10319

11125

0

Готівка

1166

6

6

0

Рахунки в банках

1167

10313

11119

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

543

73

0

Усього за розділом II

1195

64407

61266

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

73134

65271

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000

10000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4

4

0

Додатковий капітал

1410

133

133

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

67617

67617

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-15300

-16925

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

62454

60829

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

58

12

0

за розрахунками з бюджетом

1620

143

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

143

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

21

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

1718

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

10458

2711

0

Усього за розділом IІІ

1695

10680

4442

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

73134

65271

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Яковенко Ю. Б.

Головний бухгалтер

Ковалева Н. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21600862

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

38518

67414

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -38148 )

( -66124 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

370

1290

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1981

5442

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -1720 )

( -1840 )

Витрати на збут

2150

( -9 )

( -11 )

Інші операційні витрати

2180

( -4677 )

( -5726 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -4055 )

( -845 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

734

1484

Інші доходи

2240

2058

299

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -363 )

( -584 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

354

збиток

2295

( -1626 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1

-153

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

201

збиток

2355

( -1625 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1625

201

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

63

50

Витрати на оплату праці

2505

1218

1086

Відрахування на соціальні заходи

2510

266

190

Амортизація

2515

68

66

Інші операційні витрати

2520

5206

6673

Разом

2550

6821

8065

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Яковенко Ю. Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21600862

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

44916

42818

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

24

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

40686

58297

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -31938 )

( -37180 )

Праці

3105

( -1002 )

( -878 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -261 )

( -231 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -532 )

( -260 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -296 )

( -86 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( -12 )

( -15 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -54165 )

( -66880 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2284

-4328

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

41

308

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

41

308

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

30728

47428

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( -28670 )

( -47500 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

2058

-72

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-185

-4092

Залишок коштів на початок року

3405

10319

11822

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

991

2589

Залишок коштів на кінець року

3415

11125

10319

Примітки

-

Керівник

Яковенко Ю. Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21600862

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Яковенко Ю. Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВЕКС
КАПIТАЛ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21600862

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

10000

4

133

67617

-15300

0

0

62454

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

10000

4

133

67617

-15300

0

0

62454

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-1625

0

0

-1625

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки
до фiнансової звiтностi за 2016 рiк
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IВЕКС КАПIТАЛ»
1.Iнформацiя про Товариство
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС
КАПIТАЛ».
Скорочене найменування Товариства: ПРАТ «IВЕКС КАПIТАЛ».
Країна реєстрацiї – Україна
Дата державної реєстрацiї Товариства - 10.05.1994 р.
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ - 21600862
Органiзацiйно-правова форма - приватне акцiонерне товариство.
Мiсцезнаходження Товариства – Україна, 03057, м.Київ, вул. Е.Потьє, будинок 12.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi – www.eavex.com.ua .
Адреса електронної пошти – office@eavex.com.ua .
Види дiяльностi за КВЕД-2010:
- 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;
- 66.12 - Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах.
Основна дiяльнiсть Товариства – професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку: дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (дилерська та брокерська дiяльнiсть) та депозитарна дiяльнiсть (депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи).
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку за перiод, щодо якого надається дана фiнансова
звiтнiсть, здiйснювалася Товариством на пiдставi наступних лiцензiй :
1.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська
дiяльнiсть) серiя АЕ №286648, виданої НК ЦПФР , дата видачi -08.10.2013 р.;
2. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська
дiяльнiсть) серiя АЕ №286647, виданої НК ЦПФР, дата видачi -08.10.2013 р.;
3. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(андеррайтинг) серiя АЕ №286649, виданої НК ЦПФР, дата видачi -08.10.2013 р.;
4. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної устано-ви) серiя АЕ №286639, виданої НК ЦПФР, дата видачi -10.10.2013 р.;
5. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дiяльнiсть
з управлiння цiн-ними паперами ) , номер i дата прийняття рiшення - №1603 вiд 06.10.2015 р.,
виданої НК ЦПФР;
6. Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №40 вiд 05.09.2008 р., виданої
Нацiональним Банком Укра-їни.
Товариство є небанкiвською фiнансовою установою та включено до державного реєстру
фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв (свiдоцтво № 99 вiд
18.10.2004 р., видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку).
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду – 17
Дата звiтностi -31.12.2016 р., звiтний перiод – 2016 рiк.
Дата затвердження фiнансової звiтностi керiвництвом Товариства – 31.01.2017 р.
Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Особливiстю економiчного та соцiального розвитку України на сучасному етапi є високий ступiнь
впливу глобальної нестабiльностi та внутрiшнi економiчнi та полiтичнi процеси. Товариство є
фiнансовою установою, що надає послуги на фондовому ринку, тому має високу ступiнь
залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень як загального характеру, так i спецiального

характеру, притаманного для цього виду дiяльностi.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї , якi можуть впливати на фондовий сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй
фiнансовий стан Товариства. Керiвниц-тво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товарист-ва, дотримання вимог регулятора.
2. Основи пiдготовки , затвердження та подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є фiнансовою звiтнiстю,
пiдготовленою у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) , чинних на 31 грудня 2016 року та офiцiйно оприлюднених на веб-сайтi центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування держав-ної фiнансової полiтики. При
формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiт-ностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, що має на увазi реалiзацiю активiв та погашення
зобов'язань Товариства в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Валюта звiтностi та одиниця її вимiру – гривня (надалi – грн.) округляється до найближчої тисячi
(далi – тис. грн.), якщо не вказано iнше.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задо-волення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Дата переходу на МСФЗ -01.01.2013 р.
Фiнансова звiтнiсть Товариства включає наступнi форми: Форма № 1-Баланс (Звiт про фiнансовий
стан); Форма №2-Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ; Форма № 3- Звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом); Форма №4 – Звiт про власний капiтал, що вiдповiдає
вимогам , встановленим НП (С)БО 1 «Зага-льнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi
види грошових надходжень та грошових виплат форму-ється на пiдставi облiкових записiв
Товариства.
Рада з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 24 липня 2014 року опублiкувала
остаточну редак-цiю нового Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 9 «Фiнансовi
iнструменти» (далi - МСФЗ 9), який є обов’язковим до застосування з 01 сiчня 2018 року та
замiнює Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти :визнання та
оцiнка» (далi – МСБО 39). МСФЗ 9 до набрання чинностi Товариством не за-стосовується, тому
при складаннi звiтностi за 2016 рiк оцiнка та формування iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється Товариством з урахуванням вимог МСБО 39. МСФЗ 9 змiнює пiдходи до
формування резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв - модель «понесених збиткiв», яка
використовується в МСБО 39, замiнюється на мо-дель «очiкуваних збиткiв». Товариство планує у
2017 роцi заздалегiдь розпочати пiдготовку до запровадження МСФЗ 9, переглянути класифiкацiю
фiнансових активiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 за бiзнес-моделями та оцiнити вплив нового
стандарту на доходи, прибуток, капiтал тощо.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб - сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднене
такий стан-дарт як МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», який вiдповiдно
набуває чинностi з 01 сiчня 2018 року. За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14
«Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до набуття чинностi не застосовується.
Довгострокове застосування цього Стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за
перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього
стан-дарту.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» (далi – МСБО 29) не проводилося.

Критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї та передбаченi у параграфi 3 МСБО 29 :
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей
рiвень.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї
за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови
для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з
МСБО 29 за 2016 рiк.
Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн рiвня
iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%. Така динамiка може
бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка
України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв. Прогноз НБУ щодо
iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 2018 рiк - 6%.
Проаналiзувавши iншi критерiї, керiвництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у
пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що
характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ
понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi
спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у
2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати,
що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо
цей строк є коротким.
У зв’язку з вищезазначеним , керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити
коригувавння статей фiнан-сової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29.
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 31 сiчня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39, з
використанням методiв оцiнки фiнансових iн-струментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за
справедливою вартiстю» (далi - МСФЗ 13). Такi методи оцiнки вклю-чають використання
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характе-ром
iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої
вартостi. Перед-бачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Облiкова полiтика Товариства визначає та встановлює єдинi принципи, методи i процедури, що
використо-вуються для вiдображення в облiку операцiй, щодо яких нормативно-методична база
передбачає бiльш нiж один їх варiант складання i подання звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку:
обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та
вiдповiдность доходiв та витрат, превалю-вання сутностi над формою, iсторичної (фактичної)
собiвартостi, єдиному грошовому вимiрнику, перiодичностi.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до
вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилках» та iнших чинних

МСФЗ.
Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2016 роцi порiвняно iз облiковими
полiтиками , якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2015 року.
3.1 Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв
Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi Товариства , якщо iснує
iмовiр-нiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з його використанням, та його
вартiсть може бути досто-вiрна визначена. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи
зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання
Товариство враховує нематерiальнi активи за фактичною вартiстю придбання за вирахуванням
суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення таких активiв.
Товариство визнає в якостi нематерiального активу лiцензiї на право здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку протягом визначеного строку.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується Товариством щомiсячно iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем , у
якому нематерiальний актив уведе-но в господарський оборот. Нарахування амортизацiї
припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.
3.2 Облiковi полiтики щодо основних засобiв
Об’єкт основних засобiв визнається активом , якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримує
в майбут-ньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно
визначена. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Одиницею
облiку основних засобiв є об’єкт основних засо-бiв. В подальшому основнi засоби вiдображуються
у фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецiнення. Строк корисного використання визначається по ко-жному
об’єкту основних засобiв постiйно дiючою комiсiєю пiдприємства, з урахуванням наступного :
Вид основного засобу Група основних засобiв в по-датковому облiку Строк корисного використання (рокiв) в бухгалтер-ському та податковому облiку
Машини та обладнання , в т.ч. електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з
ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на при-дбання яких визнаються роялтi, та/або
програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформа-цiйнi системи, комутатори,
маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до
телекомунiкацiйних мереж, теле-фони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї 4 не менше 2
рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 6 не менше 4 рокiв
Iншi основнi засоби 9 не менше 12 рокiв
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нараху-вання амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об’єкт основних
засобiв став придатним для корисного використання. Нарахування амортизацiї припиняється,
починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибут-тя об’єкта основних засобiв, переведення його
на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консерва-цiю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується
наступним чином: 50 вiдсоткiв первинної вартостi у момент передачi таких об’єктiв в
експлуатацiю та решту 50 вiдсоткiв в момент списання таких об’єктiв.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу
припиня-ють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як
утриманий для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу. Амортизацiйнi
нарахування за кожний перiод вiдображаються у скла-дi прибуткiв i збиткiв.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi.
3.3 Облiковi полiтики щодо запасiв
Запасами визнаються активи, якi утримуються для споживання пiд час надання послуг, управлiння

Товарис-тва або для подальшого продажу та умов звичайної дiяльностi. Одиницею
бухгалтерського облiку запасiв є їх на-йменування. Придбанi запаси зараховуються на баланс за
первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв при списаннi чи iншо-му вибуттi здiйснюється за методом
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO) .
3.4 Облiковi полiтики щодо кошти та їх еквiваленти
Кошти та їх еквiваленти включають кошти на банкiвських рахунках, кошти в касi , банкiвськi
депозити, а також депозити до запитання .
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється
за справе-дливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути
квалiфiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як
активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
Конвертування iноземних валют
Активи й пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по офiцiйних курсах обмiну,
встановле-ним Нацiональним Банком України, на кожну дату балансу (за станом на кiнець
останнього дня кварталу (року).
Курсовi рiзницi, якi виникають при конвертуваннi , вiдображаються у звiтi про фiнансовi
результати у тому перiодi, у якому вiдбулося коливання. Результати, вираженi в iноземних
валютах , перераховуються по курсу обмi-ну на дату здiйснення операцiї .
Курс на 31 грудня 2016 року USD 2 719, 0858
3.5 Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий iнструмент-контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення)
фiнансового активу в од-ного суб’єкта пiдприємницької дiяльностi i фiнансового зобов’язання або
iнструмента власного капiталу в iншого.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються
на чотири катего-рiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
(утриманi для продажу);
- iнвестицiї, що утримуються до погашення;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi активи, що є доступнi для продажу;
- iнвестицiї в iнструменти власного капiталу
Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання.
3.5.1.Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
(утриманi для продажу)
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як призначений для торгiвлi або є
таким пiсля первiсного визнання.
Товариство класифiкує фiнансовi активи як утриманi для продажу, якщо в нього є намiр продати
їх у найближчому майбутньому. Цiннi папери, утриманi для продажу, спочатку визнаються за
первiсною вартiстю й згодом переоцi-нюються по справедливiй вартостi з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку.
Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобов’язання
в резуль-татi операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
За справедливу вартiсть цiнного паперу в портфелi Товариства на продаж береться останнє
розраховане протягом торговельного дня значення поточної цiни (цiна закриття) за даними
оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття

останнього бiржового дня звiтного кварталу (року). Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному
органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за цiною
закриття на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на
найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на
якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок
або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший.
У разi якщо достовiрна оцiнка справедливої вартостi цiнного папера в портфелi Товариства на
продаж бiль-ше не доступна, тодi прийнятним є облiк фiнансового активу за собiвартiстю, а не за
справедливою вартiстю, справе-длива вартiсть балансової суми фiнансового активу стає його
новою собiвартiстю. Наприкiнцi кожного звiтного пе-рiоду фiнансовi активи, якi облiковуються за
собiвартiстю, оцiнюються на наявнiсть об’єктивного свiдчення того, що кориснiсть фiнансового
активу зменшується.
Ознаками знецiнення можуть бути:
- погiршення ситуацiї на ринку ,
- збiльшення факторiв галузевого ринку ,
- погiршення фiнансового стану емiтента ,
- порушення порядку платежiв,
- висока ймовiрнiсть банкрутства емiтента,
- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Вибуття фiнансових iнвестицiй, утриманих для продажу Товариство оцiнює за середньозваженою
собiвартi-стю.
3.5.2. Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Iнвестицiї , що утримуються до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими
платежами, або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення ,
що їх суб’єкт господарювання має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення.
До iнвестицiй, що утримуються до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї , що їх Товариство
має реа-льний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство
оцiнює їх за амортизова-ною собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток визнається у прибутку або збитку в процесi амортизацiї.
3.5.3.Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi проводиться в момент її визнання , а потiм - на кожну
дату балан-су (за станом на кiнець останнього дня кварталу (року).
Для визначення того, до якого виду (довгострокова чи поточна) належить наявна дебiторська
заборгованiсть, Товариством проводиться аналiз строкiв оплати (погашення) цiєї заборгованостi,
передбачених вiдповiдними договорами. У випадку, коли дебiторська заборгованiсть, що ранiше
була класифiкована як довгострокова, на дату балансу не вiдповiдає визначеним критерiям, вона
переноситься на рахунки облiку поточної дебiторської заборгованостi для забезпечення
правильного складання фiнансової звiтностi Товариства.
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю дебiторську
заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Довгострокова дебiторська
заборгованiсть облiковується за амор-тизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної
ставки вiдсотка
Товариство оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової
дебiторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська
заборгованiсть зараховується на баланс Товариства за первiсною вартiстю. У разi несплати
Позичальником чергового платежу у строки та в сумi, якi визна-ченi договорами, сума такого
платежу вважається простроченою заборгованiстю.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв
Для визначення на дату балансу чистої реалiзованої вартостi дебiторської заборгованостi ,

Товариство обчислює величину резерву сумнiвних боргiв .
Визнання заборгованостi безнадiйною i порядок її списання.
Вiдшкодування сум безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву сумнiвних боргiв Товариство
здiйснює вiдповiдно до Податкового Кодексу . Резерв сумнiвних боргiв використовується для
вiдшкодування заборгованостi, яка визнана безнадiйною до погашення на пiдставi рiшення
Правлiння Товариства.
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється Товариством з
одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв . У разi недостатностi суми
нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з
активiв Товариства на iншi операцiйнi витрати.
3.5.4.Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Доступнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в
дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни
справедли-вої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються у власному
капiталi.
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тiльки у тому випадку , коли : строк
договiрних прав ви-моги на потоки коштiв по фiнансовому активу ; або вiдбувається передача
фiнансового активу, i така передача вiд-повiдає критерiям припинення визнання.
3.5.5.Iнвестицiї в iнструменти власного капiталу
МСБО 39 вiдрiзняє фiнансовий актив у виглядi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi не
мають ринковий цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна
достовiрно оцiнити , якi оцiнюються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
3.6.Облiк фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї, корпоративнi права та iншi цiннi
папери з нефiксова-ним прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або
дочiрньої компанiї, за винятком таких цiн-них паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно
для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Асоцiйоване пiдприємство – це суб’єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив.
Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної
полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик. Керiвництвом
компанiї вважає, що суттєвий вплив на пiдприємство можливий при володiннi бiльш, нiж 20%
капiталу товариства.
3.7.Облiк зобов’язань
Зобов’язання визначається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть
змен-шення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Класифiкацiя
зобов’язань (довгострокове чи поточне) проводиться в момент їх визнання , а потiм – на кожну
дату балансу (за станом на кiнець останнього дня кварталу (року).
Для визначення того, до якого виду належить явне зобов’язання, проводиться аналiз строку
погашення цього зобов’язання, передбаченого вiдповiдною угодою. У випадку, коли зобов’язання,
що ранiше було класифiковано як довгострокове, на дату балансу не вiдповiдає визначеним
критерiям, воно переноситься на рахунки облiку поточних зобов’язань для забезпечення
правильного складання фiнансової звiтностi Товариства.
Кредиторська заборгованiсть – це фiнансове зобов’язання, що визначається як заборгованiсть
Товариства перед iншими особами, яку Товариство зобов'язано погасити.
До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Товариство вiдносить всю кредиторську
заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Довгострокова кредиторська
заборгованiсть облiковується за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної
ставки вiдсотка.
Товариство оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової
кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю. Списання
зобов’язання здiйснюється То-вариством на пiдставi рiшення, прийнятого вiдповiдними
колегiальними органами Товариства в межах їх компетен-цiї.

Товариство списує фiнансове зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) з балансу тодi
й тiльки тодi, коли зазначене в договорi зобов’язання виконане, анульоване або строк його дiї
минув.
3.8. Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi
операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання
конкретного активу або активiв, чи перехо-дить право користування активом у результатi даної
угоди.
Товариство як орендар
Товариство виступає орендарем основних засобiв (офiсного примiщення).
Оренда офiсного примiщення не вiдповiдає жодному з критерiїв фiнансової оренди, тому
облiковується як операцiйна оренда. Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати у
звiтi про фiнансовi результати протягом перiоду оренди.
Товариство як орендодавець
Товариство не виступає орендодавцем.
3.9.Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання , вираженi в iноземних валютах , перераховуються в гривню за
вiдповiдними кур-сами обмiну НБУ на дату балансу.
Курсовi рiзницi , що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку
або збитку в тому перiоду , в якому вони виникають.
3.10.Облiк доходiв та витрат
Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної
дiяльностi Товари-ства, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в
результатi внескiв учасникiв.
Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов’язань.
Витратами звiтного перiоду визначаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення капiталу
внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi.
Доходи i витрати вiдображаються в тому перiодi , в якому товари(послуги) були реально наданi i
була заве-ршена передача пов’язаних з цими товарами (послугами) ризикiв i економiчних вигiд,
незалежно вiд того, чи була проведена фактична оплата таких товарiв (послуг) .
Процентнi доходи та витрати Товариства класифiкуються як фiнансовi доходи i витрати.
Витрати на податок на прибуток включає податок на прибуток пiдприємства, розрахований у
вiдповiдностi до вимог Податкового Кодексу України.
3.11.Облiк капiталу
Власний капiтал – частина в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування його
зобов’язань.
4.Ключовi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики
Товариство робить оцiнки й допущення , якi впливають на суму активiв i зобов’язань, що
вiдображаються у наступ-ному звiтному перiодi. Оцiнки й припущення аналiзуються на постiйнiй
основi й ґрунтуються на досвiдi керiвництва й iнших факторiв, включаючи очiкування вiдносно
майбутнiх подiй, якi , на думку керiвництва , є обґрунтованими у свiтлi поточних обставин. У
процесi застосування облiкової полiтики керiвництво також використовує професiйнi судження й
оцiнки. Такi судження також включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi
дiяльностi Товариства.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у
Концептуаль-нiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що роз-робляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазна-ченим джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених
ринках, визна-чається за їх ринковою вартiстю. Цiннi папери, що не перебувають в обiгу на
органiзацiйно оформлених ринках, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення, якщо вони є.
В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших фа-кторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка
справедливої вартостi».
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припу-щеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредито-спроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волантильностi, кур-сiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на пе-редбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
ґрунтується на оцiнцi ризикiв фi-нансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
Використання ставок дисконтування
Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим , сума забезпечення визначається шляхом
дисконтування прогнозних потокiв грошових коштiв iз застосуванням ставки дисконту. Для
дисконтування використовується ефек-тивна ставка вiдсотка.
Товариством прийнято рiшення при дисконтуваннi грошових потокiв використовувати облiкову

ставку НБУ, яка дiяла на момент виникнення заборгованостi або на дату балансу.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi ознак
їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися
пiсля визнання фiнансового активу.
5.Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань,
тобто такi оцi-нки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiне-них за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, ви-тратний)
Вхiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошо-вих коштiв та їх еквiвалентiв
здiйсню-ється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ
Депозити (крiм депо-зитiв до запитання) Первiсна та подальша оцiнка депози-тiв (крiм депозитiв
до запитання) здiйснюється за справедливою вартiс-тю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вар-тостi
Ринковий Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депо-зитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних па-перiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий,
дохiдний Котирування боргових цiнних паперiв, дисконто-ванi потоки грошових ко-штiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за справедли-вою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий,
дохiдний Цiна закриття бiржового торгового дня , за вiдсут-ностi визначеної цiни на дату оцiнки,
використову-ється остання балансова вартiсть, фiнансова звiт-нiсть емiтента
Дебiторська заборго-ванiсть Первiсна та подальша оцiнка корот-кострокої дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює її номiнальнiй вартостi.
Довгострокова дебiторська за-боргованiсть облiковується за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка вартостi погашення. Дохiдний Контрактнi
умови, ймовiр-нiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточ-них зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiр-нiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцi-нених за справед-ливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котиру-вання, та спостережу-ванi) 2 рiвень
(тi, що не мають ко-тирувань, але спосте-режуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають коти-рувань i не є спосте-режуваними)
Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
(утриманi для продажу)
5 949 3 108 2 986
2 960 8 935 6 068
У 2016 роцi цiннi папери ПрАТ « Полтавський ГЗК» та ПАТ «Мостобуд», якi облiковуються у
складi iнвестицiй, утриманих для продажу, у сумi 19 тис грн. та 33 тис. грн. вiдповiдно , були

переведенi з 1-го рiвня iєрархiї до 2-го рiвня . Причина переведення полягає в тому, що ринок для
зазначених цiнних паперiв став неактивним.
5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Найменування Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
12345
Iнвестицiї утриманi для продажу 8 709 6 261 8 935 6 068
Дебiторська заборгованiсть за про-дукцiю,товари, роботи,послуги 14 549 1 998 14 549 1 998
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 108 114 108 114
Дебiторська заборгованiсть за роз-рахунками з нарахованих доходiв 3 389 4005 2 900 3 679
Iнша поточна дебiторська заборго-ванiсть 3 131 23 902 2 541 23 312
Позики 21 005 23 063 21 005 23 063
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 133 1 062 2 133 1 062
Депозити в банках 8 992 9 257 8 992 9 257
Поточна кредиторська заборгованiсть - за товари, роботи, послуги
- розрахунками з бюджетом
- розрахунками зi страхування
12
58
143
21
12
58
143
21
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 718 0 1 718 0
Iншi поточнi зобов’язання 2 711 10 458 2 711 10 458
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi
є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справед-ливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi. Додаткову iнформацiю щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
в зв’язку з врахуванням ризикiв наведено у прим. 6.14.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї
Найменування статей 2016,
тис. грн. 2015, тис. грн.
Дохiд вiд надання брокерських послуг та послуг Депозитарної установи 367 405
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 38 151 67 009
Всього доходи вiд реалiзацiї 38 518 67 414
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї
2016 2015
Собiвартiсть реалiзованих послуг (брокерських та послуг Де-позитарної установи) , у т.р.
- Амортизацiя
- Витрати на оплату працi
- Витрати на соцiальнi заходи
- Витрати на придбання послуг 414
10
257

56
91 488
14
267
48
159
Собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 37 734 65 636
Всього 38 148 66 124
6.3. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Iншi операцiйнi доходи : 2016 2015
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1 981 5 027
Дохiд вiд переоцiнки поточної дебiторської заборгованостi 0 299
Одержанi штрафи, пенi, неустойки 0 104
Iншi операцiйнi доходи 0 12
Всього 1 981 5 442
Iншi операцiйнi витрати :
витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 959 2 523
витрати за операцiями оренди 2 563 2 078
витрати на формування резерву сумнiвних боргiв 1 080 916
iнше 75 209
Всього 4 677 5 726
6.4. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2016 2015
Доходи вiд дооцiнки цiнних паперiв, що оцiнюються за спра-ведливою вартiстю 2 028 299
Iншi доходи 30
Всього 2 058 299
Iншi витрати 2016 2015
Уцiнка фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедли-вою вартiстю 352 492
Списання необоротних активiв 11 3
Списання цiнних паперiв 0 89
Всього 363 584
6.5. Витрати на збут
2016 2015
Маркетинг 9 11
Всього витрат на збут 9 11
6.6. Адмiнiстративнi витрати
2016 2015
Матерiальнi затрати 63 50
Витрати на оплату працi 1 218 1 086
Вiдрахування на соцiальнi заходи 266 190
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 68 66
Витрати на придбання послуг 105 448
Всього адмiнiстративних витрат 1 720 1 840
6.7.Iншi фiнансовi доходи
2016 2015
Вiдсотки на депозитами, розмiщеними у банках 560 391
Отриманi дивiденди 38 1 004
Доходи за нарахованими доходами за цiнними паперами 136 89

Всього iншi фiнансовi доходи 734 1 484
6.8. Податок на прибуток
2016 2015
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 1 (153)
6.9. Нематерiальнi активи
Назва Нематерiальнi активи
2015 рiк
Первiсна вартiсть на 01.01.2015 27
Надходження 3
Вибуття (3)
Знос на 01.01.2015 р. (6)
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк (3)
Залишкова вартiсть на 31.12.2015 18
2016 рiк
Первiсна вартiсть на 01.01.2016 27
Надходження 0
Вибуття 0
Знос на 01.01.2016 р. (9)
Накопичена амортизацiя за 2016 рiк (2)
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 16
6.10. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи
Назва Комп’ютерна тех-нiка Меблi Обладнання Iншi необоротнi матерiальнi акти-ви Всього
2015 рiк
Первiсна вартiсть на 01.01.2015 486 61 41 111 699
Надходження 44 21 0 12 77
Вибуття (10) 0 (13) (2) (25)
Амортизацiя на 01.01.2015 р. (331) (31) (20) (78) (460)
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк (37) (3) 5 (10) (45)
Залишкова вартiсть на 31.12.2015 152 48 13 33 246
2016 рiк
Первiсна вартiсть на 01.01.2016 520 82 28 121 751
Надходження 81 0 0 7 88
Вибуття (18) (20) (10) (12) (60)
Амортизацiя на 01.01.2016 р. (368) (34) (16) (87) (505)
Накопичена амортизацiя за 2016 рiк (33) 9 5 2 (17)
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 182 37 7 31 257
Станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi
засоби станов-лять 101 тис. грн. та 154 тис. грн. вiдповiдно.
6.11. Iнвестицiї в iнструменти власного капiталу
Станом на 31.12.2016 р. на балансi Товариства облiковуються iнвестицiї в iнструменти власного
капiталу на загальну суму 3 727 тис. грн. До iнвестицiй в iнструменти власного капiталу належать
корпоративнi права.
У складi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу облiковуються корпоративнi права, частка
Товариства в статутному капiталi емiтента складає 43,75 %. Товариство не застосовує МСБО 28
«Iнвестицiї в асоцiйованi пiдп-риємства та спiльнi пiдприємства» до цього активу згiдно п.20
цього Стандарту, оскiльки має намiр у 2017 роцi про-дати цей актив. Товариство класифiкує цей
актив згiдно МСБО 39 як iнвестицiї в iнструменти власного капiталу та вiдображає у складi
необоротних активiв враховуючи той факт, що зазначений фiнансовий актив не обертається на
органiзованих ринках, не розглядається Товариством, як високолiквiдний актив, тому Товариство
вважає бiльш до-речним вiдображення його вартостi у складi необоротних активiв, що «для деяких
суб’єктiв господарювання (таких як фiнансовi установи)» передбачено п.63,64 МСБО 1 «Подання
фiнансових звiтiв».
У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо iнших корпоративних прав, якi станом на 31.12.2016

р. облiкову-ються в складi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, оцiнка здiйснюється за
собiвартiстю. Ознак знецiнення не виявлено.
6.12 Фiнансова iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство
Найменування Частка
% 31 грудня 2016 Частка % 31 грудня 2015
Корпоративнi права ДП «Сiнком», код ЄД-РПОУ 23498043 100 5 100 5
Оцiнка вищезазначеної iнвестицiї здiйснюється за собiвартiстю, оскiльки сума не є суттєвою.
6.13. Запаси
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Витратнi матерiали (за iсторичною собiва-ртiстю) 2 26
Всього запаси 2 26
6.14. Дебiторська заборгованiсть
Станом на звiтнi дати дебiторська заборгованiсть включає
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, у т.ч.:
- дебiторська заборгованiсть за цiннi папери
- дебiторська заборгованiсть за послуги (брокерськi та Депозитарної установи) 14 549
14 475
74 1 998
1 879
119
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 108 114
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом,
у т.ч. з податку на прибуток 28
25 9
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв , у т.ч.:
- нарахованi дивiденди
- нарахованi штрафи
- нарахованi вiдсотки за банкiвськими депозитами 3 389
2 940
431
18 4 005
3 272
690
43
Сформовано резерв сумнiвних боргiв ( 489) (326)
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi з нарахованих доходiв 2 900 3 679
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у т.ч.:
- позики
- заборгованiсть ПАТ «Банк Форум»
- за договорами на брокерське обслу-говування
- гарантiйне забезпечення для торгiвлi на строковому ринку на ПАТ «Українська бiржа»
- господарськi розрахунки
- дебiторська заборгованiсть за цiннi папери
24 136
21 005
1 157
1 446
470
58
0 46 965

23 063
1 729
2 435
524
40
19 174
Сформовано резерв сумнiвних боргiв (590) (590)
Чиста вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi 23 546 46 375
Дебiторська заборгованiсть всього 41 131 52 175
Станом на 31.12.2016 р. у складi дебiторської заборгованостi за цiннi папери облiковується
дебiторська заборгованiсть у сумi 12 597 тис. грн., контрагент - Закритий недиверсифiкований
венчурний пайовий iнвестицiйний фонд «Атлантiк», ЄДРIСI 23300162. Дебiторська заборгованiсть
Товариства не має забезпечення. Змiни у резервах пiд дебiторську заборгованiсть у 2016-2015 рр.
представлено нижче.
2016 2015
Резерв на початок перiоду 3 029 2 113
Збiльшення 1 079 916
Списання активiв за рахунок резерву (23) 0
Резерв на кiнець перiоду 4 085 3 029
Станом на 31.12.2016 року резерв сумнiвних боргiв з урахуванням платоспроможностi окремих
дебiторiв становить 1 079 тис. грн. , а саме:
Найменування дебiтора Сума заборгованостi Сума резерву
ПАТ «Банк Форум», ЄДРПОУ 21574573 1 157 578
ПАТ «Укрнафта», ЄДРПОУ 00135390 2 933 489
Iншi дебiтори 23 12
Всього резерв сумнiвних боргiв 1079
6.15. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
На балансi Товариства у складi поточних iнвестицiй облiковуються цiннi папери (акцiї, облiгацiї,
iнвестицiйнi сертифiкати ) українських емiтентiв, операцiї по яким проводяться на первинному та
вторинному ринку. Справедлива вартiсть цiнних паперiв була переглянута на дату складання
фiнансової звiтностi як описано в п.3 та п.5 цих Примiток.
Найменування 2016 р. 2015 р.
Акцiї 7 934 1304
Iнвестицiйнi сертифiкати 157 40
Облiгацiї внутрiшньої державної по-зики 844
Всього 8 935 1 344
6.16. Грошовi кошти
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Каса та рахунки в банках, в грн. 2 133 1 733
Банкiвськi депозити, в долл. США 8 992 7 486
Банкiвськi депозити, грн. 0 1 100
Всього 11 125 10 319
Оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй
вартостi .
Товариство складає Звiт про рух грошових коштiв згiдно МСФО 7 «Звiт про рух грошових
коштiв» прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв.
У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi
Товариства. При складаннi Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк
Товариством надається порiвняльна iнфо-рмацiя за 2015 рiк. У статтi «Iншi надходження»
вiдображаються iншi надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, зокрема
надходження грошових коштiв вiд клiєнтiв за брокерським договорами для здiйснення Товариством послуг щодо операцiй з цiнними паперами на пiдставi замовлень.

6.17. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. складають 73 та 543 тис. грн., що є
грошовими кош-тами клiєнтiв Товариства, що облiковуються на колективному клiринговому
рахунку у ПАТ «Розрахунковий центр».
6.18. Власний капiтал
Станом на 31.12.2016 р. власний капiтал Товариства становить 60 829 тис. грн. та має наступнi
складовi:
Зареєстрований (пайовий) капiтал – 10 000 тис. грн.,
Капiтал у дооцiнках - 4 тис. грн.,
Додатковий капiтал -133 тис. грн.,
Резервний капiтал - 67 617 тис. грн.,
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – (16 925) тис. грн.
Зареєстрований статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року сплачений грошовими
коштами та складає 10 000 тис. грн., кiлькiсть випущених простих iменних акцiй складає 20 000
000 штук, номiнальна вартiсть акцiї складає 0,50 грн. за одну просту акцiю. Неоплаченої частини
статутного капiталу немає. Змiни протягом звiтного перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалась.
Дивiденди протягом 2016 року не нараховувались та не сплачувались.
Акцiонерами Товариства, частка яких дорiвнює чи бiльше 10 % є :
1.Яковенко Юрiй Борисович -69,86 %
2. Emerging Market Partners Ltd -10 %
3. Emerging Market Partners Holding AG-10%
6.19. Поточнi зобов’язання та забезпечення
Станом на звiтнi дати поточнi зобов’язання за розрахунками включають :
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, робо-ти, послуги 12 58
розрахунки з бюджетом,
в т.ч. з податку на прибуток пiдприємств
розрахунки зi страхування 0
0
1 143
143
21
Поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних ава-нсiв , у.ч.:
- кредиторська заборгованiсть за цiннi папери 1 718
1 718 0
0
Iншi поточнi зобов’язання , у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за договорами на брокерське обслуговування
- кредиторська заборгованiсть за договорами за цiннi папери
- кредиторська заборгованiсть за господарськими договорами для внутрiшнiх потреб Товариства
2 711
2 711
10 458
4 783
5 622
53
Всього кредиторська заборгованiсть 4 442 10 680
Основним кредитором Товариства є ТОВ «КУА «Iвекс Ессет Менеджмент», ЄДРПОУ 35253924 ,
поточна креди-торська заборгованiсть за цiннi папери з цим контрагентом станом на 31.12.2016 р.
складає 1 658 тис. грн.; креди-торська заборгованiсть за договором на брокерське обслуговування
з цим контрагентом станом на 31.12.2016 р. складає 10 тис. грн.
7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1 Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж
перебу-вають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
• асоцiйованi компанiї;
• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
вiдсоток го-лосiв у Товариствi;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Пов’язаними сторонами є :
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iвекс Едвайзорз», код ЄДРПОУ 36281287 ;
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Iвекс Ессет
Менеджмент», код ЄДРПОУ 35253924;
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Готтвальд», код ЄДРПОУ 38202914;
4. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Скайком», код ЄДРПОУ 39729281;
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВiнСолар», код ЄДРПОУ 37908677;
6. ДП «Сiнком» , код ЄДРПОУ 23498043;
7.Управлiнський персонал Товариства :Голова Правлiння – Яковенко Юрiй Борисович ; Заступник
Голови Правлiння – Щербак Iрина Володимирiвна ; Перший Заступник Голови Правлiння –
Коровицький Пало Михайлович ; Головний бухгалтер – Ковальова Наталiя Вiкторiвна,
8. Яковенко Юрiй Борисович
Найменування 2016 2015
Операцiї з пов'яза-ними сторонами Всього Операцiї з пов'я-заними сторо-нами Всього
12345
Продаж цiнних паперiв, послуг 6 814 38 518 14 393 67 414
Придбання цiнних паперiв 210 44 833 298 58 414
Дебiторська заборгованiсть 31 852 41 131 36 867 52 175
Кредиторська заборгованiсть 1 946 4 442 1 670 10 680
Отриманi послуги (оренда примi-щення) 2 436 2 518 2 040 2 070
Заробiтна плата 410 1 210 340 1 072
7.2. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих
активiв у не-стабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу
суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструмен-тарiю щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зо-бов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контра-гентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;

• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною
рейтинго-вою шкалою;
• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
На протязi року Товариство фiнансувало кошти в такi фiнансовi активи:
• депозити банкiв
• цiннi папери українських емiтентiв
За станом на 31.12.16 Товариство має на балансi простроченi активи, iнформацiя про якi розкрита
у п.6.14 цих Примiток. На протязi року не було зафiксовано випадкiв дефолту або неповернення
депозитiв в українських банках.
Для мiнiмiзацiї кредитного ризику з боку банкiв Товариство працює виключно з банками з
iноземним капiталом (ПАТ «Iдея Банк», ПАТ « Кредi Агрiколь Банк», ПАТ «Райффазен Банк
Аваль») та великими системними банками в державнiй власностi (ПАТ «Державний експортноiмпортний банк України», АТ «Ощадбанк»).
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнстру-мента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та
валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в цiннi
папери та iншi фiнансовi iнструменти.
Оскiльки активи Товариства iнвестуються у фiнансовi iнструменти (цiннi папери та корпоративнi
права ), Това-риство має вiдповiднi ринковi ризики. Для мiнiмiзацiї таких ризикiв Товариством
застосовуються лiмiти щодо вкла-день у цiннi папери.
Чутливi до ринкового ризику активи Товариства
Активи в тис.грн 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Акцiї українських емiтентiв 7 934 6 028
Iнвестицiйнi сертифiкати 157 40
Облiгацiї внутрiшньої державної позики (ISIN 40001800400) 844 0
Корпоративнi права 3 732 3732
Частка в активах Товариства, % 19,41% 13,40%
На основi аналiзу iсторичної волантильностi керiвництво Товариства визначило, що цiновий ризик
для акцiй та iнвестицiйних сертифiкатiв український компанiй становить +/-40% за рiк. Дохiднiсть
до погашення облiгацiй вну-трiшньої державної позики ISIN 40001800400 складає 21,42 %,
Товариство вважає, що обґрунтовано можливим є коливання рiвня доходностi ±4% пункти на
протязi року.
Вплив цiнових ризикiв на активи Товариства за станом на 31.12.2016 р.
Тип активу Вартiсть, тис грн Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства вiд цiнових ризикiв,
тис грн
Акцiї та iнвестицiйнi сертифiкати 8 091 + 40,0% - 40,0 %
+3 236 -3 236
Облiгацiї внутрiш-ньої державної пози-ки 844 + 4% пункти -4% пункти
-8 +8
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнстру-менту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iно-земнiй валютi. Товариство має на балансi кошти в iноземнiй валютi та
iнвестує їх в банкiвськi депозити.
Чутливi до коливань валютного курсу активи Товариства
Активи в iноземнiй валютi 31 грудня 2016 тис. грн. 31 грудня 2015
тис. грн.

Рахунки в банках у доларах США 1 42
Банкiвськi депозити у доларах США 8 992 7 486
Всього 8 993 7 528
Частка в активах Товариства, % 13,78% 10,29%
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками керiвництво Товариство здiйснює монiторинг
та оцiнку ва-лютних ризикiв. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання
валютного курсу на ±15% на рiк.
Вплив валютних ризикiв на активи Товариства за станом на 31.12.2016 р.
Тип активу Вартiсть, тис. грн Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в разi змiни
валютного курсу, тис грн
Активи в iноземнiй валютi 8 993 + 15,0% - 15,0 %
+1 349 -1 349
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iн-струмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як
на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чис-тих активiв.
Активи Товариства, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу 31 грудня 2016, тис. грн.
31 грудня 2015, тис. грн.
Банкiвськi депозити в нацiональнiй валютi 0 1 100
Банкiвськi депозити в iноземнiй валютi 8 992 7 486
Всього 8 992 8 586
Частка в активах Товариства, % 13,78% 11,74%
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному
середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства здiйснює
монiторинг вiдсоткових ризикiв шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на
вартiсть активiв Товариства.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4% пункти на
протязi року в нацiональнiй валютi та ±2% пункти в iноземнiй валютi. Проведений аналiз
чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс,
залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсо-ткових ставок на процентних
пункти на вартiсть активiв Товариства.
Вплив вiдсоткових ризикiв на активи Товариства за станом на 31.12.2016 р.
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в
разi змiни вiдсоткової ставки
Банкiвськi депозити в нацiональнiй валютi 0 0% + 4,0% пунк-ти - 4,0 % пункти
00
Банкiвськi депозити в iноземнiй валютi 8 992 4,8% + 2,0% пунк-ти - 2,0 % пункти
+180 -180
7.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань,
пов’язаних iз фiнан-совими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термi-ни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Структура зобов`язань Товариства станом на 31.12.16:
До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Бiльше 1року Всього
123467
Поточна кредитор-ська заборгованiсть за послуги 13 4 429 - 4 442
Поточна заборгова-нiсть за довгостроко-вими зобов'язаннями - - - - 0
Довгостроковi зо-бов`язання - - - - 0

Всього 13 4 429 - 4 442
7.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щомiсячнiй основi. При цьому
керiвництво аналi-зує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
Компанiя дотримується вимог щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на
фондовому ринку – дiя-льностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, затверджених
Рiшенням НКЦПФР №1597 вiд 01.10.2015р.
Станом на 31.12.2016р. пруденцiйнi показники Компанiї складали:
№ Назва показника Нормативне зна-чення Розрахункове значення на 31.12.2016р.
1 Показник мiнiмального розмiру регулятивного капi-талу >= 7 млн. грн. 45,1 млн.грн.
2 Норматив адекватностi регулятивного капiталу, % > = 8 86,3206
3 Норматив адекватностi капiталу першого рiвня , % >= 4,5 86,3206
4 Коефiцiєнт фiнансового левериджу в межах вiд 0 до 3 0,0730
5 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi >= 0,2 0,9197
6 Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику >= 0,5 30,8129
Рiвень ризику Компанiї на 31.12.2016 дуже низький.
7.5. Подiї пiсля Балансу
Подiй, якi вимагають коригування пiсля закiнчення звiтного перiоду, визначених МСБО 10 «Подiї
пiсля звiтного пе-рiоду», не вiдбувалось.
Голова Правлiння _______________ /Яковенко Ю.Б./
Головний бухгалтер ________________ /Ковальова Н.В./

