
 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку України, 
акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС 
КАПІТАЛ». 

Звіт незалежного аудитора сформований аудиторською фірмою ПП “АФ “Тимлар - 
аудит” із урахуванням вимог наступних нормативних документів: 

 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», 
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, яке зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712; 

 «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами», 
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14 травня 2013 року N819, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 01 червня 2013 р. за N 857/23389; 

 «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності», затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 21 травня 2013 року N862, яке зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 р. за N 897/23429; 
 

 «Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, 
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на 
здійснення валютних операцій», затвердженого Постановою НБУ №297 від 
09.08.2002 р., яке Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  29 серпня 
2002 р. за № 712/7000 

 

Звіт із аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ» за 2017 р. 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІВЕКС КАПІТАЛ», надалі Товариство, за 2017 р., код ЄДРПОУ 21600862. 

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІВЕКС 
КАПІТАЛ» 

Дата проведення державної реєстрації Товариства 10 травня 1994 р., Товариству 
присвоєно ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862. 

Місцезнаходження Товариства: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7. 

 

 

ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 24741209

м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52
тел./факс 581-78-55

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності  № 1747, видане Аудиторською палатою України  30.03.01



Фсновними видами д|яльност| (кввд) 1овариства е:

64.99 *|адання |нтших ф1нансових послуг (кр1м страхуваътня та пенс|йного
забезпеченнд), н.в.|.у.

66.12. - |{осередництво за договорами по ц|нних паперах або товарах,
66.19 - 1нтша допом1:кна д|яльн|сть у сфер| ф|нансових г{ос!!}[, кр|м страхування

та пенс|йного забезпечення. ]

|{рофес1йну д1яльност1 на ринку ц|нггих папер|в 1овариство зд|йсн}ос на п|дстав!:

1. /{1ценз|| нАц1онАльнот ком1с1т з щнних пАпвР1в тА Фондового Ринку
на зд!йснення профес|йно] д|яльност1 на фондовому ринк! _ д|яльност| з торг!вл|

ц1нними паперами: Андеррайтинг з1 строком д!| з 03.10.20|2 р. необмех<еним;

2. .|{|ценз1| нАц1онАльнот ком1сп з ц1нних пАпвР1в тА Фондового Ринку
на зд1йснення профес1йно? д|яльност1 на фондовому ринк} - депозитарно| д!яльност1:

.{ешозит щъта д|яльн|сть депозитарно| установи з| строком д1т з 12.10.20|3 р.
необмех<еним:

з. -|{|ценз|| нАц1онАльнот ком1с1т з ц1нних пАпвР1в тА Фондового Ринку
на зд|йснення профес|йно| д|яльноот1 на фондовому ринк} - д|яльност| з торг1вл|

ц|нними паг{ерами [илер.ська д|яльн1сть з1 строком д|] з 08.10.2012 р. необмех<еним;

4. .|{|ценз|| нАц1онАльнот ком1с1т з ц1нних пАпвР1в тА Фондового Ринку
на зд|йснення профес|йно| д!яльност| на фондовому ринк! - д|яльност| з торг1вл|

ц|нними г{аперами: Брокерська д1яльн!сть з| строком д1| з 08.1 0.2012 р.необме>кеним;
5. .[{|ценз;] нАц1онАльнот ком1с1т з ц1нних пАпвР1в тА Фондового Ринку

на зд|йснення профес|йно] д|яльност| на фондовому ринк! _ д|яльност1 з торг|вл|

ц|нними паперами: [|яльн|сть з управл|ння цйними паперами.

1овариство мас [енеральну л|ценз|то Ёац|онального банку 9кра}ни на зд|йснення

ва-т1}отних операц|й в!д 05.09.2008 р. ]\ъ40.

Аата внесення зм|н до устаноЁчих документ|в: 27.04.201;7 р. [овариством були внесен|

зм|ни до установчих документ|в у зв'язку |з прийняттям ново| редакц|| статуту.

[[ерел1к акц|онер|в, як| е власниками 5% | б|льтпе акц1й на дату 3в1ту нез€|-]-1ех{ного

аудитора:

1 .9ковенко }Фр!й Борисов|тч - |з 972 000 тшт. - 69,86 уо

2. Ётпеу8|п9 1у1аг[е1 Раг1пегз !10, орган|зац!йно-правова форма - товариство з обмехсено1о

в|дпов|дальн|стто; м1сцезнаход)кення - а.с. 958, |{ес1 {стейт, Роад [аун, ?ортола,

товариство) м|сцезнаход}кення - Фрайгут1штрассе 15,8002 1{тор|х, [[1вейцар1я, к!л_ть акц|й

_ 2 000 000 тпт. ' 10о^.

{умка
€клад перев1рено| ф1нансово| зв|тност| с наступним:

. Баланс (3в!т шро ф|нансовий стан) на31.|2.20|7 р.;

. 3в!т про ф1нансов| результати (3в|т шро сукупний лох|д) за2Ф|7 ртк;

. 3в1т про рух гро1шових котпт|в (за прямим методом) за 2017 ртк;

. 3в1т про власний кап!та-гл за2017 р|к;
о |1рим1тки до ф|нансово| зв1тност| за 2017 р1к;

|1ерев|рен| аудитором |{рим|тки до ф|нансово| зв|тност| м!стять стиолий опис

найвах<лив|ш:их аопект|в прийнято| 1овариством обл1ков|й шол|тицт, а саме:
_ обраному методу оц|нки вартост1 ф|нансових |нвестиш!й; ;

акц1онерне

а-_



_ обраному методу оц1нки деб|торсько| заборгованост|;
_ обраному методу оц|нки гро1шових ко1шт!в та |х екв1валент1в.

Ёа на|шу А!мк}, ф!нансова зв!тн1сть 1овариства' що додасться' в!добра}кас

достов!РЁЁФ, в ус1х суттсвих аспектах ф|нансовий стан 1овариства на 31 грудня 2011

р., його ф1нансов| результати | грошпов! потоки за Р!к, що зак|нчився 3азначенок)

дато!о' вйповйно до Р1|жснародних стандарт!в ф|нансово| зв|тност1-

1аким чином нами висловлено безумовно позитивну думку стосовно ф|нансово[

зв|тност| 1овариства за2017 р.

йи пров ели ауш|т ф1нансово| зв|тност| ?овариства за 2017 р.в|дпов{дно до 1!1|хснародних

стандарт|в ауш|ту та з урахуванням поло}1(ень кБт,шдог до ауд'1торського висновк}, ш|Ф

подаеться до Ёац|она_гльно| ком|с|| з ц|нних папер|в та фондового ринку при ощиманн!

л|ценз|| на зд|йснення профес|йно| д1яльност| на ринк} ц|нних пашер|в>, затвердх{ених

Р1тшенням Ёац|онально| ком|с|] з ц|нних папер|в та фондового ринку в|д 12 лтотого 2013

року ш160, яке заресстровано в 1\:1|н|стерств| тостиц|| }кра!ни 11 березня 201з р. за 1х{

з861229|8.

Батшу в!дпов!дальн|сть зг1дно з цими стандартами викладено в розд|л| <Бйпов|дагльн!отЁ

ауш1тораза ауш1т ф|нансово| зв|тност|> на1шого 3в|ту. 1!1и е незалех{ними по в|дно1шенн}о

до 1овариства зг|дно з (одексом етики шрофес1йних бухга_глтер|в Ради з м|х<народних

стандщт|в етики дт\я б}хгалтер|в, надал| (одекс РмсвБ, \& етичними вимогами,

застосовними в }кра|н| до на1шого ауш|ту ф|нансово| зв|тност1, а тако}к викон€}ли !нтш!

обов'язки з етики в!дпов|дно до цих вимог та 1{одексу Р1!1€ЁБ'

1у1и ввах{асмо' що отриман| нами ауштторськ| докази € достатн1ми | прийнятними длц

використання |х як основи для на1шо| думки'

|[ояснповальний параграф

Ёе вносячи застережень до натпо! думки' 
. 
ми звертасмо Батшу увагу на те' що

д|яльн1сть | операш|| [овариства, так само як | д!яльн1сть |нштих компан|й в !кра|н|,

перебува}оть 1 мох<ут" д-{ перебувати протягом певного часу п|д впливом триватоно?

невизначеност| в економ|нному та пол|тичному середовищ| }кра|ни. Ёатша думка не була

модиф|кована з цього приводу 

,*лпочов! питання аудиту

1(лточов| питанн я ауду\ту визначен| зг!дно поло}кень 1!1€ 
^7о1 

к|{ов1домлення 1нформаш|| з

кл}очових г1итань ауду1ту у зв|т| не3алех{ного аудитора>> та с наотупними'

3д!йснення оц!нки актив!в' застосован! обл!ков! оц!нки

|[итання, пов'язан| |з оц|нками ба;тансових статей [овариства' е к-т1}очовими з урахув€ш{н'{м

1х вплив у навизначення пруденц|йних норматив|в, що використову}оться д-]ш{ вим1ртовання

та оц|нки ризик|в д|яльн'"'! з торг|вл| ц|нними паг1ерамитадепозитарно| д|яльност|.

3г!дно шрийнят|й обл|ков!й пол1тиц|:

_ оц|нка вартост| ф|нансових |нвестиц|й 1овариства зд|йснтоеться ь 2017 р. зг|дно }у1€БФ

39 кФ|нансов| |нструменти: визнання та оц|нка>.

у склад| к.{овгострокових ф|нансових !нвестиц|й> в|добра}кено варт!сть

корпоративних прав тов к1{9А к1векс Ёссет 1!1енедх<мент) (у розм|р| |9'9 оА отатутного

кап|талу), яка складае 195 1 тис. грн'

} зв,язку з в|дсутн|стто активного ринку щодо корпоративних прав та немох<лив!стто

визначення справедливо| вартост1, зазначен1 довгостроков| ф|нансов1 |нвестиц||

* !"*



обл|кову}оться за соб|варт1стто' }{Ф в1дпов1дае вимогам мсБо 39 кФ|нансов1 |нотрументи:

визнання та оц|нка>. 1овариством перев|рено наявн|сть ознак змен1шення корисност|

з€вначених довгострокових ф|нансових 1нвестиц 7й, якихне виявлено.

} склад1 к|[оточних ф!нансових |нвестиц!й>, заг€!,тьна варт1сть яких складас 7289

тис. [РЁ,., обл1кован| пайов| ц1нн! паг{ери в!тчизняних ем!тент|в (акц|| та |нвестиц1йн|

сертиф|кати) та обл|гац1| внутр1тшн|х державних позик.

Барт1сть <|1оточних ф|нансових |нвестиц|й> визначена [овариотвом за

сг{раведливо}о варт1стто , яА за соб1варт1стто з урахуванням змен1шення корисност!, якщо

визначити сг{раведливу варт|сть немох{ливо.

3а справедливо}о варт|стто за пер1шим р|внем |ерарх|| справедливо| вартост|

в|добра:кено <|[оточн| ф|нансов| 1нвестиц1|> на суму 721з тис. грн. (за ц|но!о закриття
|

пАт к}Б> на23.|22017 р.).

€уми зд|йснених переоц|нок вартост| к|{оточних ф|нансових |нвестиц|й>

в|добрахсен1 ?овариством у склад| прибутку (збитку) 2017 р. з урахуванням |х класиф|каш!|

у склад| ф|нансових актив|в, утришгуваних для продах{у зг|дно мсБо з9 <Ф|нансов1

|нструменти: визнанн я та оц1нка>.

_ ощ|нка деб|торсько| заборгованост| зд1йснтосться за амортизовано}о соб|варт|стто |з

застосуванням методу ефективно| ставки в|дсотка зг1дно мсБо з9 <Ф|нансов|

|нструменти: визнання та оц|нка> та з урахуванням критер|| суттевост|, визначених

облйвото пол|тикого. 9кпдо е об'ективне св|дчення того, що в|дбулося змен1пення

корисност| активу, балансова варт|сть такого активу змен1пуеться на суму витрат в|д

змен1шення корисност| 1|1ляхом формув ання в|дпов|дних резерв|в.

} склад| к!еб|торсько| заборгованост| за продукц|то, товари' роботи ,послуги> варт1оть

яко| становить 72 5|6 тис" [Р!., 1овариством обл!ковусться деб|торська заборгован|сть за

реал1зован| ц|нн| папери та надан| брокерськ| та дег{озитарн1 г{ослуги. 3азначена

деб|торська заборгован|сть с шоточно}о та не м1стить ознак змен1шення корисност|.

у склад1 <,{еб1торсько| заборгованост! за розрахунками з нарахованих доход|в>>

1овариством обл|ковано заборгован|сть ем|тент1в з виг|лати див|денд1в, заборгован|сть

банк|в по виг{л атах в|дсотк!в по депозитних вкл адах, заборгован|сть дер}кави по виплатах

прс!центних доход|в за ФБ[3

к[еб1торська заборгован1сть за розрахунками з нарахованих доход|в) становить 2707 тис.

[РБ,., в1добра}кена 1овариством на Баланс| станом на з1.12.20|7 р. 3а чисто}о

реа-'т|зац1йното варт1стто з урахуванням створеного резерву сумн1вних борг|в в розм|р1 81 5

тис. грн.

у склад| к1нтшо| поточно] деб!торсько| заборгованост|>> [овариством обл|ковано

заборгован1сть за наданутми г|озиками, заборгован|сть |{А] кБанк Форум> з повернення

гро1шових котшт|в [овариства на поточних та дешозитних рахунках та з нарахованих

в|дсотках по дег{озитним вкладам, заборгован|сть кл|ент|в за договорами на брокероьке

обслуговування, заборгован|сть г{о гро1повим ко1штам кл|ент|в, заблокованим в пАт
<Розрахунковий центр) для зд1йснення торг|вл| на |{А1 <}кра|нська б|р>ка>, тощо. :

к1нтша поточна деб|торська заборгован|сть>) становить 25955 тис. [РЁ., в|добрах<ена

1овариотвом на Баланс| станом на з1.|2.2017 р. за чисто}о реал1зац|йното варт|стго з

урахуванням створеного резерву сумн1вних борг|в в розм|р\з2з6 тис. грн.

_перв|сна та пода-]1ь1ша оц1нка грот1]ових кош:т1в та !х екв|ваглент1в зд|йснтостьоя за

справедливо}о варт|стго, яка дор|внтос !х ном|нальн1й вартост|. [[ерв|сна та под€тпь1ша

'ц1".' 
гро1шових коштт|в та !х екв|валент|в в |ноземн1й валлтот1 зд|йсн}оеться у нац1ональн|й

-4



в!1л}от1 за оф|ш|йними курсами |ноземно| валтоти до нац|онально| в'1л}оти Ёац!онального
банку 9кра|ни.

3д|йснення оц!нки зобов'язань' застосован! обл!ков! оц!нки

|1оточн| зобов'язання в|добра)ка}оться 1овариством за ном1на.]тьното варт1стто (визнаненнЁ

амортизовано| соб!вартост| |з застосуванням методу ефективно| ставки в|дсотка зг1дно

мсБо з9 кФ|нансов! |нструменти: визнання та оц1нка> зд!йснтосться з урахуванням
критер1я сутт€вост|).

9 склад| поточних зобов'язань на Баланс| станом на з1.|2.2017 р.[овариством обл|кован|

поточн! зобов'яз аъ\ня з одер)!(аних аванс|в г{о договорах прода>ку ц1нних пашер|в, за

брокерськ| послуги та послуги депозитарно| установи в розм|р! 1745 тис. грн. та |нтш1

поточн| зобов'яз анняв сум! 4598 тис. грн., пов'язан| |з зд|йсненням брокерсько| д|яльност|
на ринку т{|нтпах папер|в

1ншп! питання

Аудит ф|нансово| зв1тност| 1овариства за попередн|й р1к, що зак1нчутвся 31 грулня2016 р.

був пров едений |нтшим аудитором' який висловив безумовно-позитивну думку щодо ц1е!

ф!нансово! зв|тност|.

$!дповйальн!стькер1вництва1овариствазаф!нансовузв!тн1сть

1{ер!вництво [овариства несе в1дпов|дальн|сть за складання | достов|рне подання

ф|нансово| зв|тност| в|дпов1дно до мсФз та за таку систему внутр|штнього контрол}о, яку

управл|нський персонал визначае потр|бното для того, щоб забезпечити складання

ф|нансово| зв|тност|, що не м1стить суттевих викривлень внасл|док тшахрайства або

помилки. 
т

||ри складанн| ф|нансово| зв|тност| 1{ер|вництво [овариства несе в|дшов|да-гльн|сть за

оц|нку здатност| [овариства продов)кувати сво1о д|яльн|сть на безперервн|й основ|,

розкрива}очи' де це застосовано, |[итанття' 11{Ф стосу}оться безперервност1 д|яльност|, та

використову}очи г!рипущення про безперервн|сть д1яльност| як основи для бухга-тлтероького

обл[ку.

1(ер|вництво [овариства
зв|тування 1овариства.

Бйповйальн1сть аудитора за аудит ф1нансово! зв!тност[ |

Ёатшото мето1о е отрим ання обгрунтовано| впевненост|, що ф1наноова зв|тн1сть в ц|лому

не м1стить суттевого викривлення внасл|док тшахрайства чи помилки, та випуск 3в|ту

аудитора, що м|стить на11]у думку. Фбгрунтована впевнен{сть с високим р|внем

впевненост1, проте не гарантуе' що ауду|т, проведений в|дпов!дно до й€А, завжди виявить

суттеве викривлення' коли воно 1снуе. Бикривлення мох{уть бути результатом тшахрайства

або помилки; вони ввах{а}оться суттсвими, як1цо окремо або в сукуг{ност|, як обгрунтовано

он!куеться' вони мох{уть впливат и ъ|а економ|нн| р|тпення користуван|в, що прийматотьсЁ

на основ| ц|е| ф|нансово] зв!тност| та 3в1тних даних страховика.

Биконугочу1 аудр|т в|дшов|дно до вимог й€А, ми використовуемо профес|йне судх{еннята

профес|йнутйскептицизм протягом всього завданняз аудиц. Фкр|м того, ми:

. |дентиф|кусмо та оц|нтоемо ризики суттевог6 викривлення ф|нансово| зв|тност|

внасл!док 1шахрайства чи помилки, розроблясмо та виконуемо аудиторськ1 процедур|4 у
в|дпов|дь на ц1 ризики, та отримусмо аудиторськ| док€!зи' що с достатн|ми та шрийнятнимц

для використання |х як основи для натпо| думки;

несе в|дпов|дальн1сть за нагляд за процесом ф1нансового
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. отримусмо розум|ння заход|в внутр!1шнього контрол}о' що стосу}оться ауд!4ту' д,ш|

розробки ауд|4торських процедур, як| б в|дпов|дали обставинам9 а не для висловлення

А}штки щодо ефективност| системи внутр|тшнього контролто;

. оц1нтосмо прийнятн|сть застосованих обл|кових пол|тик та обгрунтован|сть обл|кових

оц|нок | в|дпов|дних розкритт1в |нформаш||, зроблених кер!вництвом перев|ряемого

суб' екта господар}овання ;

. доходимо висновку щодо прийнятност| використання управл|нським персонапом

припущення про без.'.р"р,"1сть д!яльност| як осно ви для бухгалтерського обл|ку та, на

''','й; 
отриманих аудиторських доказ|в, доходимо висновку, чи |снус суттева

невизнач."|"'" щодо под|й або умов, як| т1оставили б п|д значний сумн|в мох<лив1сть

1{омшан|| продов}кити безперервну д|яльн1сть. Ёаш:| висновки грунц}оться на

аудиторських доказах' отриманих до дати на1шого зв|ту аудитора.

. оц|нтоемо зага]1ьне подання, структру та зм|ст ф|нансово| зв|тност1 вклточно з

розкрит тями |нформац||, а тако)к те' чи показуе ф1нансова зв!тн1сть операш|| та под!|, 1|{Ф

лежать в основ| ![ склад аътътя, так, щоб досягти достов1рного в1доброкення. ;

у1и пов!домлясмо тим, кого над|лено найвищутми повнова)кеннями, |нформаш|то г!ро

запланований обсяг | час проведення ауду{ц та суттсв! аудиторськ1 результатут, ву:,явлен1

ш|д час ауд|4ту, вкл}оча}очи будь-як| суттсв1 недол|ки заход|в внущ|тшнього контро]1}о,

виявлен| нами ш|д час аудиту.

Р{и такох{ надасмо тим' кого над|лено найвищими г1овновах{еннями, твердження, що ми

викона.]1и в1дшов|дн| етичн| вимоги щодо незалежност|, та шов|домляемо !х про вс|

стосунк и та |нтп! т|итаътъ{я, як| могли б обгрунтовано вва}катись таким{{, 1!]Ф впливатоть нЁ

на1шу незалех{н|сть, а такох{, де це застосовно' щодо в|дпов|дних застерех{них заход|в'

3в!т щодо вимог !нпших 3аконодавчих ! нормативних акт1в (3в!т про 1нпш1 правов1 та

рецляторн1 вимоги)

3 мето}о формування профес1йного суд)кення та висловлення думки щодо

дотрим ання 1овариством поло)кень законодавчих та нормативних акт!в, аудитором

розглянут| нюкченаведен1 шитання: !

1. €татутний каш|тал [овариства становить 10000,0 тис" грн. с сплаченим в повному

обсяз| та в|дпов|дае розм|ру статутного кап1талу, встановленому установчими

документами.

2. 9 ?овариства в|дсутн| шрострочен| зобов'яз ат|ътя щодо сплати податк|в та збор|в,

несг[лачених тптрафних санкц|й за пору1шення законодавства шро ф1нансов| послуги, в т. ч.

а ринку ц!ннто< папер1в.

з. Б ход| перев|рки аудитору наданий перел|к ос1б, як| ввах{а}оться пов'язаними

особами [овариства. |{ротягом 201:7 р. операш1| з такими особами 1овариством

зд1йснто вадр|ся в ме)ках звичайно! господарсько| д|яльност1 (операц|| з торг1вл| ц1нними

паперам у1, з надання позик' з отримання г{ослуг оренди, тощо) з варт|ст}о операц|й на

р!вн| звичайних ц|н.

5. Б ход1 перев|рки аудитором було надано запит кер|вництву 1овариству щодо

под|й п|сля дати балансу, як1 не були в1добра>кен1 у ф|нансов!й зв|тност|, проте можуть

мати суттсвий вплив на ф1наноовий стан 1овариства ъ\а з 1 .12.201,7 р. Аулитором
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отримано в|дпов|дь про в|дсутн|сть зазначених шод|й, а такоя{ шод!й, як! можуть

суттево вплинути на д|яльн1сть 1овариства в майбутньому.

6. у 1овариотва станом на 3|.|2.20|-7 р. в1дсутн| в|докремлен| п|дрозд|ли зг|дно

1нформаш|| з €диного дер}кавного ресстру }оридичних ос!б, ф|зинних ос|б - п1дшриемц!в та

громадських формувань.

7. [овариство е членом саморегул|вно| орган|зац||, що об'еднуе профес1йних

унасник|в р"',*у ц|нних папер1в за в|дпов|дним видами профес1йно| д|яльност|,

!1рофес1инот Асоц|ац|] }часник|в Ринк|в 1{ап|та_гл}, 1ллФ в|дпов1дас вимогам к-111ценз|йних

умов провад)кення профес|йно| д|яльност| на фондовому ринку (ринк} ц1нних папер|в) _

1;"'""'ст1 з торг|вл|-ц!йними паг1ерами)), затверд)кених Р|тпенням Ёац|она-гльно| ком!с1] з

ц|нних папер!в та фондового ринку в|д 14 травн я 201 3 року ш81 9, яке заресстровано в

Р1|н|стерств| тостиц|| !кра|ни 01 иервн я 2013 р. за ]х[ 857 123389;

8. 1овариство вкл}очене до дерх{авного реестру ф1нансових установ, як| над€}}оть

ф|нансов| поолуги на ринку ц|нтштх папер!в, 6в|доцтво Бац|онально[ ком|с|| з ц|нних

йапер|в та фондового ринку м 99, датавкл}очення в Реестр 18.10.2004 р.

9. [овариство дотримуеться вимог щодо пруденц|йних норматив|в, встановлених

к [оложенням щодо пруденц |йних норматив|в профес|йно| д|яльност| на фондовому ринку

та вимог до системи управл|ння ри3иками)' затвердженим р|тшенням (ом|с|] в|д 01 х<овтня

20|5 року )\! 1597, заресстрованим в }1|н|стерств| тостиц!| 28 )ковтня 2015 року за }ф

|з|| |27 7 56 .

€таном на 3 |.|2.2017 р. ''рул.*}л|йн| 
г1оказники 1овариства склада}оть:

ш9 Базва пок€}зника Ёормативне

значення

Розрахункове

значення

з1.|2.2017 р.

на

1 |1оказник м|н|мального розм|ру

регулятивного кап|талу

>:7 млн. грн' 49,26 млн. щн.

2 Ёорматив адекватност1 регулятивного

кап|та;ту, оА

\з0,057 4

_)

-

Ёорматив адекватност1 кап|талу пер1пого

р1вня , 
оА

4,5 130,057 4

4 (оеф|ц!ент ф|нансового леверидх{у в ме}ках в|д 0

до3

0,1 059

5 (оеф|ц|снт абсолтотно| л1кв!дност| 0,2 2,220з

6 (оеф|ц|ент покр у1тт я операш!йного ризику 0,5 42,6414

1аким чином, розрахунков|
перевищу}оть нормативн|, що

3начення пруденц1йних показник1в

св|дчить шро низький р|вень ризику.

[овариства '".'"'
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10. Барт|сть чистих актив|в [овариства визначена з урахуванням кР1етодичних

рекоменд1ц1й щодо визначення вартост| чистих актив|в акц1онерних товариств", затв!

Ё|-."'"' дкцшФР м485 в1д |7 .|| .2о04 Р., та становить станом на з\.12.20|7 р.

60 852 тис. грн., !{Ф с значно б|льтшим за заресстрований статутний кап|та-гл 1овариства, що

в1дпов|дас й"''.'* ст.155 цку, тому статутний кап|тал [овариства не п|длягав

коригуванн1о.

Фсновн! вйомост! про аудиторську ф1рму.

Аулиторську перев|рку зд1йснено неза-]1е}кно}о аудиторсько}о ф|рмото |[риватне,

п1дприсмство кАудиторська ф|рма к114]у1!АР-Аудит >> .

й|сцезнаходх{ення пп "АуАиторська ф|рма "тимлАР_Ау[|1\'': 04210, м. 1{и|в, вул.

|{рир|нн а, бу[,.1, кв.52.

Фактичне м|сце розта1шування |1|[ "Аудиторська ф!рма "!?|![лАР_А![А1": 04070, м'

1{и|в, вул. Борисогл|бська, буд.11, оф|с 41з, тел.7факс: *3в (044) 581_78-55.

€в!доцтво про вкл}очення до Реестру аудиторських ф!.р* та аудитор|в !'&|747 |{|{ кАФ

к[Р1й.11АР_Аудит) в|д 30.0з.2001р., нинне до 28.01'2021 р' :

€в1доцтво про внесенн я до ресстру аудиторських ф1рм, як1 мо>куть проводити аудиторськ|

перев!рки профес1йних у''.,"й{" ринку ц|нних папер|в: сер|я та номер п000420'

р.!.'р'ц|утнйр:й'*.р 42з,строк д|| з 23 лутсто|1ада20|7 р.до 28 с|чня 2021, р.

€в|доцтво шро в|дпов|дн|сть системи контролто якост\, видане А|19 на п|дстав| Р|тшення

Апу в\д29.06.20|7 р. м347/в, чинне до 31.12.2022 р.

[{артнером завдання з ауд|4ту,результатом якого с цей 3в|т нез€ш1е}кного аудитора, с |

директор пп,,АФ .,тимлдр_|удит" [альиук |арисайикола|вна (сертиф|кат ш9002976

сер. А, виданийАулиторсько}о палато}о }кр#тти 31.10. |996 р. на п|дстав| р|ш:ення ]\!49 в1д

31.10. |996Р., д|я..р'"ф;кату г{родовх{ена на п|дстав1 р1тшень Апу ]\ъ95 в|д 31.10'2000 р',

!{у|54|2в|д 10.11 .2005 р.,жёэ.|72 втд04.11 .20|0 р. та ]ч1'э315|2 в|д24.09.2015 р., сертиф!кат

чинний до 3 |.|0.2020 р.)

[{ерев|рка ф|нансово| зв|тност| [овариства зд1йснена зг|дно ,{оговору !'{э22 про проведення

аудиту 1аулиторсько| перев1рки) в|д 06.|2.2017 р. !

|{очаток г]роведення перев|рки 05.03.2018 р., зак|нчення _ 20.03.2018 р.

3в|т незалех{ного аудитор' 
"й''д.нийтанаданий|овфству 

22 березня 2018 р'

|а_гльяук л.м.
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,(ата (р1к, м!сяць, число

|[1дприсмство |1риватне акц!онерне товариство''[векс (ап!тал''
1еритор1я [[евненк1Рський район
Фрган1заш|йно-правова форма акц1онерне товариство

Бид економ1чно] надання 1нгпих ф1нштсових посщг (кр|м стр!:хуванн'[ та

д|яльност| пенс1йного забеспенення )

€ередня к1льк|сть 18

Адрео4 телефон 03057, м.1(и!в, вулиця Бжена |{отьс , будинок 12

Фдиниуця вим1ру: тис. грн. без десяткового знака (окр1м розд1лу 1! 3в1ц про ф|нансов1

результати (3в1ту про сукупний дох|д) (форма}.{ 2), гротпов| показники якого наводяться

в грив!{'{х з коп1йками)
€кладено (зробити позначку ''!'' у в1дпов1дн|й кл1тинц|):

з а положеннями (ста*лдартами) бутсга_гптерського обл|ку

за м|жнародними стандартами ф1нштсово| зв1тност1

Аодаток 1

до Ёац1онального положення
(отандарц) б1т<гшптерського

1 ''3агшльн1 вимоги до ф|нансово|
зв1тност1''

коди
2018 01 ! 01

2\600862
8039100000

2з0

64.99

Баланс (3в1т про ф1нансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма ]]в{шг1

Актив
1(од

рядка

Ёа початок
зв|тного
пер|оду

Ё1а к|нець
зв1тного

пер1оду

1 2 э 4

[. Ёеоборотн! ацгиви
Ёематер!штьн1 активи 1000 \6 14

пеов1сна варт1сть 1001 27 21

накопичена амортизац1я \002 11 13

Ёезавеоштен| кап1тальн1 1нвеотиц!| 1005

Фсновн| засоби 1010 257 229

перв1сна варт1сть 101 1 779 771

знос \012 522 542

1нвестиц1йна нерухом1сть 1015

[овгостооков б|олог1чн| активи 1020

1030

|нтц| ф1нансов| 1нвестиц!| 103 5 з 7з2 \ 982

/1овгостоокова леб1тооська забоогован1сть 1040

Б |дстрочен1 податков| активи 1045

[нгц1 необоротн! активи 1090

9сього за позл!лом | 1095 4 005 2225
[[.0боротн! акгиви

[ 100 2 5

Ртлпп6 101

[]оточн! б!олог!чн{ активи 1110

Аеб1торська заборгован1сть за продукц|по, товари, роботи, послуги \\25 14 549 \2 5\6

{еб|торська заборгован|сть за розрахунками:
за виданими аванс[1ми

1 130 108 з50

з бюджсгом 1 135 28

у тому числ| з податку на прибугок 1 136 25

.[[еб|торська заборгован|сть за розрахунками з нарахованих доход1в 1 140 2 900 2 707

1нгца поточна деб1торська заборгован|сть ! 155 2з 546 25 955

|1оточн| ф|нансов1 1нвестиц|| 1 160 8 9з5 7 289

|-рогш| та !х екв1валенти 1165 \\ \25 \6 175

[от1вка \\66 6 7

Рахунки в банках \\61 11 119 16 168

3итрати майбугн|х пер|од1в 1 170

[нтп| оборотн| активи 1 190 7з 78

!сього за розд[лом [! 1195 61 266 65 075

|||. 1{еоборотн! апсгиви' утримуван! для прода)ку' та групи вибуття 1200

Баланс 1300 65 271 67 з00
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|{аоив
(од

рядка

Ёа початок
зв|тного
пер|олу

Ёа к1нець

зв1тного

пер1оду

1 2 5 5

|. Бласний кап!тал
3 аре естров анцй (лайовий) кап |та-тл 1400 10 000 10 000

|(ап|та-гл у дооц|нках 1405 4 4

[одатковий кап|та.гт 1410 133 133

Резервний кап|тал 1415 67 617 67 6\7

Ёеоозпод|лений прибугок (непокритий збиток) 1420 -16 925 -16 902

Ёеоплачений кап!та-тл 1425 (

Билучений кап|та.гл 1430

}сього за роздйом 1 1495 60 829 60 852

||. [овгостроков! зобов'язання ! забезпечення

Б|дстоочен1 податков1 зобов'язання 1500

[овгосгроков1 кредити банк1в 15 10

1нтп| довгостроков1 зобов'язання 15 15

[овгоотроков1 з абезпечен}1'{ 1520

[1льове ф1нансування 1525

}сього за оозд!лом 1! 1595

!11. |1оточн! зобов'язання ! забезпечення

1{ороткостроков1 кредити банк1в 1600

|1оточна кредиторська заборгован|сть за:

довгостроковими зобов'я3аннями 1610

товари, роботи, пос'уги 1615 \2 19

розрахунками з бтоджогом 1620 54

у тому числ1 з податку на прибугок \621 4з

оозрахунками з1 страхування 1625 1 9

розр€|хунк!|ми з оплы[и прац1 1630 23

|!оточна кредиторська заборгован1сть за одер)каними авансами 1635 1 718 \ 745

||оточна кредиторська заборгБван|сть за розрахунками з учасниками 1640

|{оточн1 забезпечення 1660

[оходи мйбугн|х пер1од!в 1665

|н:ш| поточн1 зобов'язання 1690 27\1 4 598

}сього за розд!лом [!! 1б95 4 442 6 448

|[. 3обов'я3ання' пов'язан! з необоротними активами'
утримуваними для прода)!(у' та гР$дми вибуття

1700

Баланс ---л -: -?- -/ 1900 65 271 67 з00

!(ер|вник

[оловний

' в',',,'"
виконавчо!

г4
/*
.{
гс
ж

Ф, !(ова.гльоваЁ.Б.
ч\х
ф\!

}? );\ь| 
|.

ф ьним органом

у сфер1 статистики

"\Р, ""*?



1!:щисмство
[ата (р|к, м|сяць' нисло)

|[риватнеакц|онернетовариство''1@за€[Р|{Ф9
(найменування)

3в1т про ф1нансов| результати (3в|т про сукупний дохй)
за р|к 20 |7 р.

Форма 1.{ 2 1(од за дкуд

{. Ф1нАнсов1 РвзультАти

| коди 1
|тппттш !

|э'твооввэ. 1

! 1ю10ш 
1

€татгя
1(од

рядка

3а зв|тний
пер1од

3а аналог1чний
пер1од

попереднього

року

1 2 -) 4

!&;стпш"л дох|д в[д 1зац11 11 |в, 1т, п 2000 з4 657 38 518

о5!варт|сть реа.гт1зовано| продукц1| (товар|в, роб|т, постуг) 2050 ( 55 111 ( 38 148

8д_товптй:

:;тпб\ток 2090
| 546 з70

]0;пок 2095 (

]р-:'т1 операц1йн| доходи 2120 2 668 1 981

А.:ч ! н1стративн! витрати 2|з0 1 615 | 720

8ггт'ати на збут 2150 \4 9

]т.-"._т : операц|йн1 витрати 2180 5 060 4 677

!йшднсовий результат вй операц1йно| д1яльност1:

]э[{о\ток :. 2190

]!:,!пок 2195 ( 2475 4 055

5_'ч д в|д удаст| в кап|та-тт1 2200
п-_.._
!р ф|нансов| доходи 2220 | 164 7з4

[р--т:оходи 2240 | 7з9 2 058

Ф.нз+тсов| витрати 2250

8::апт в|д уласт| в кап[тал! 2255

[3**1 в|гФати 2270 з72 з6з

|Ёшансовий результат до оподаткування:
:;дпбтток 2290

56

]в31п0к 2295 1626 )

8;гпатгп (дох1д) з податку на прибуток 2з00 -5э 1

[}иб}ток (збиток) в1д припинено| д1яльност| п[сля оподаткування 2з05

{шсттцй ф!нансовий результат:

=гтбъток
2з50

2з

зс }{ток 2з55 1625



(ер|вник

[оловний бухга-гттер

!1. сукупнии дохщ

|11. влшмвнти опвРАц1иних витРАт

!у. РозРАхунок покА3ник1в пРиБутковост| Акц|й

9ковенко то'Б.

(ова-гтьова Ё.Б.

€татгя
1{од

рядка

3а зв|тний

пер|од

3а аналог1чний
пер1од

попереднього
поку

1 2 э 4

Аооц|нка (уц1".а) необоротнрп. ак':шь 2400

Аооц|нка (уц1".а) ф|"ансов',с |"сщ 2405

Бакопичен| курсов| р|зниш1 2410

ч'.'* 1'-'- сукупного доходу асоц|йован'о( та с 24\5

[ншлий сукупний дох|д 2445

[нпший сукупний дохи до оподаткування 2450
2455

[нпший сукупний дохй п1сля оп!дшц,,Рзння 2460

€укупний дох1д (сума рядк1в 2350'2355'а2ц6Ф 2465 2з 1625

Ёазва статг1
1{од

рядка

3а зв|тний
пер|од

3а аналог1чний
пер|од

попереднього
ооку

1 2 э 4

йатер!альн| затрати 2500 41 6з

Битрати на о|1'1ату прац! 2505 | 249 1 2\8

Б |драхуванн'| на соц|а_гтьн1 заходи 2510 278 266

Амортизацй 2515 76 68

1нтш1 операц|йн1 вищати 2520 з 797 5 206

Разом 2550 5 441 6 821

Ёазва статг|
(од

рядка

3а зв1тний
пер|од

3а аналог|чний
пер|од

г!опереднього

року

1 2 1
-) 4

€ередньор|чна кйьк1сть простих акц|й 2600

€коригована середньор|ина к!льк|сщдр9щщзкцй 2605

9истий прибуток (збиток) на од}удР99цзщщ 2670

с*р'.* анутйчистийприбуток (.б''о*) 
"а 

од"у щос 2615

[ив|денди на одну просц акц|то 2650

-$$н[{* ,:!{!]!-дд'

!донтиф|кац!йний
код 21000802



|[!дприсмство ||риватне акц!онерне товариство''|векс 1{ап!тал'' за €[Р|{Ф9
(найменування)

3в|т шро рух гро|шових ко|шт1в (за прямим методом)

за 20 |7 р.

Форма \ 3 1(од за дкуд

€таття
1{од

рядка
3а зв|тний пер1од
)

3а аналог|чний пер1од

попереднього року

1 2 1
_) 4

!. Рух когшт!в у ре3ультат! операц1йно| д!яльност!
}{адходження в|д:

Реал|зац1| прощкш1| (товар|в, роб!т, послуг) 3000 з8 521 44 9\6

|1оверненн'1 податк|в | збор|в 3005

у тому числ| податку на дода[{у вщ1щц з006

[]|льового ф|нансування 3010 з2

Ёадходження в1д отриманн'1 су6сид|й, дотац|й 301 1

Ёадходжен}!'{ аванс|в в1д покупц1в 1 замовник|в 3015 | 682

Ёадходження в|д повернення аванс1в з020

Ёадходження в1д в1дсотк1в за з.ши1шками ко1шт|в на поточн|'р(

рахунках
з025

24

Ё{адходження в|д боржник|в неустойки (тптраф!в, гЁн1) 303 5

Ёадходхсення в1д операц1йно| оренди 3040

Ёадходження в|д ощимання роялт|, авторських винагород з045

Ёадходження в1д страхових прем|й 3050

Ё{адходження ф|нансових установ в!д повернення г1о3ик 3055

1нтш| надходженн'| 3095 з4 з78 40 6в6

Б итраиан \{я \{а о11лац :

1овар|в (роб1т, посщг) з 100 ( з1 193 ( з19з8 )

|{рац| 3 105 ( \0\7 ) ( 1002

Б|драхувань на соц|альн1 заходи 3110 ( 267 261 )

3обов'язань з податк|в | збор|в з115 ( 2з8 ) 5з2 )

Битрананн'| на огтлату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 296

Битранання на оплату зобов'язань з податку на додану
варт|сть

3117
(

Битранання на оплату зобов'язань з |нплих податк]в | збор!в 3118
( ) (

Битрачання на оплату аванс1в з 135 255 ) \2 )

Битрачан ня на о11лату повернення аванс|в з140 1658 )

Битрачанн'! на оплату ц|льових внеск1в з\45 ( )

Б итранан ня *{а о|1лац зобов'язань 3а страховими ко нтрактами 3150
) (

Битрачання ф|нансових установ на наданн'1 позик 3155 ) (

1нп:| витрачан}1'| з 190 (- 33003 ( 54165 )

!{истий рух ко1пт!в вй операц!йно[ д!яльност| 3195 6 988 -2 284

{!. Рух когшт|в у результат! |нвестиц!йно! д!яльност!
Ёадходження в1д реал|зац||:

ф1нансових 1нвестиц|й з200

необоротнрос актив|в з205

Ёадходження в|д отриманих:

в1дсотк|в з215

1//-



Ёадходженття в|д пога1шенн'! позик з2з0

н.д""д*."*, тд ьибутт я дои|рнього п|дпр иемств а та 1нтшо|

господарсько] одиниц1
з2з5

1ншл1 надходжен1#| 3250

Бищананн'1 на придбання:

ф|нансових 1гшестиц|й з255 ( ) )

необоротних актив1в з260 ( ) )

Бигштати 3а деривативами з270 ( ) (

Б итр ач ан *1я на нада\т|1я позик з275 ( ) ( )

з280 ( )

1нц:| платея<| з290 )

1{истий рух ко[шт1в в!д 1нвестиц|йно! д1яльност! 3295 258 4\

!11. Рух коцлт!в у результат1 ф1нансово! д!яльност!
Ёадходженття в1д:

Бласного кап1тагу 3300

Фтртдтлання позик 3305

Ёадходження в|д продах(у частки в дон|рньому п|дприемств! 33 10

[нтш| надходжен1#| зз40 ./.3 э3э 30 728

Бищананн'1 на:

Бикуп власних акц1й зз45 ) ( )

|!огатцення позик 3350 ( ) ( )

€плату див!денд!в 3355 ( ) ( )

Битрачання ъ|а ст1пащ в1дсотк1в 3360 ( ) ( )

Бищанання 11а сг1пац заборгованост| з ф|нансово| оренди зз65
( ) ( )

Бищанан ||я ъ|а придбання чаотки в дон|рньому п1дприемств| 3370
( ) ( )

зз75
( ) ( )

1нтш1 платех<1 3390 ( 25 838 ) ( 28 670 )

9истий рух ко!шт!в вй ф|нансово!дщд!ц9Ф 3395 -2 5о5 2 058

1 2 _̂) 4

([истий рух гро|шових копшт1в за зв!тний пер|од 3400 4 141 -1 85

3алитшок котпт|в на початок року 3405 \! \25 10 319

Бплив зм|ни вш1}отн}[( кур.рд на 3'ш!итт19щд9щ1ц 3410 309 991

" 3415 16 175 11 125

,+(ер|вник 
!{ ;
!|*
1!

! оловнии 
'у*.щ
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[ата (р1к, м1сяць, нисло)

|[|дприемство |{риватне акц1онерне товариство ''1векс (ап1та-гт'' за €[Р|{Ф}
(найменування)

3в!т про власний кап!тал

3а 20 17 р.

Форма }х1 4 1(од за дкуд | 1ю10ш ]

€таття
(од

рядка

3аресстро-
ваний

(пайовий)
кап|та-гп

1{ап|тал у
дооц!н-

ках

.(одатко_
вий кап!тал

Резерв-
ний

кап|тал

Берозпо_

д|лоний
прибуток
(непокрй_

тий збиток)

Ёеопла-
чений

кап1тал

Бищ,-
чений
кап!тал

Боього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3али:пок

на початок року
4000 10000 4 133 67617 16925 60829

(оригування:

3м1на обл1ково]

пол!тики
4005

Биправлення
помилок

4010

|нгп| зм1ни 4090

€коригований
зали|||ок на
початок року

4095 1 0000 4 133 6761,7 16925 60829

{истий
прибуток
(збиток) за

4100 2з

1нппий сукупний
лох1д за зв!тний
пер|од

4110

Аооц!нка
(уш!нка)
необоротних

4111

!оош|нка
(уп!нка)

ф!нансових
1нструмент!в

4\12

Ёакопичен!
курсов! р!зниц!

4\13

9астка !нгшого

сукупного
доходу
асоц!йованих !

сп!льних
п!дприсмств

4174

|нтший сукупний
дох1д

4\\6

Розпод!л
прибутку:

Биплати
власникам

4200

- /}, ----



Б1драхування до

резервного
€ума чиотого
прибутку,
н'}пежна до
бтод:кец
в|дпов1дно до
законодавства

€ума чиотого
прибутку на

створення
спец|альних
(ш!льових)

€ума чиотого
прибщку на

матер1альне

заохоченн'{

Бнески
Бнеоки до
кап|та.гу

|1огап.:ення

заборгованост! з

кап|тащ

Билунення
кап!талу:
Бикуп акц!й

|1ерепродалс

викуплених
акц|й (яаоток)

Анултовання
викут1лених

3ментшення

ном!на.гтьно]

1нтш| зм!ни в

кап|тал1

1нтц1 зм1ни в

кап1тал1

Разом зм1н у
кап|тал|

60852676173алипшок

на к!нець

(ер|вник

[оловний бухгалтер

,{,ковенко }о.Б.

1(ова-гтьова Ё.Б.



3в!уп про ф1нансовшй супан супшно.г'4 нш 31 еруёня 2017 року
€таття, в тис.грн. [1рим1тки 31 грулня 2[\7 31 грудня2016

1 2 3 4

Активи
|{еттотпочн! актпшвц

Ёе:татер1альн| активи 6.1.1 \4 \6
с)сновн| засоби 6.1.2 229 257
1нгл1 ф1нансов1 1нвестиц1| 6.1.3,

6.1.4
| 982 з 1з2

)-с ьоео непоупочн! акупшв ш 2 225 4 005
1опэочн! ак/пшвш

1апаси б.1.5 5 2

!еб1торська заборгован|сть та позики 6.1.6 41 528 41 131

[1оточн1 ф1нансов1 |нвестиц!| 6.1.7 7 289 8 9з5

1-рогпов1 ко1шти та |х екв|валенти 6.1.8 16 \75 \\ \25
1нш-г1 оборотн| активи 6.1.9 78 1з
!-с ьо ео поупочн! ак/пшв ш 65 015 61 266
!-сього активи ! 67 300 65 271
&1{снии кА|штАл тА зоБов'язАння

б.1.10
;]татщний кап1тал 10 000 10 000
Ё]ап1тал у Аооц1нках 4 4

_] .1-] 31(Ф 8 ий кап|та;т |зз 133

Резервний кап1тал 67 6\7 67 611

!{епокритий збиток (16 
'02)

(16 
'25)}_сього кап!тал б0 852 60 829

-1 о тт а очн ! з о б о в'яз ання

!,! ре:иторська заборгован1сть б.1.11 6 448 4 442

Бсього зобов'язань 6 448 4 442
Разо*: власний кап!тал та
зобов'язання

67 300 65 271

1|рим!тки
до ф!нансово[ зв1тност! за 2017 р1к

пРивАтного Акц1онш'Рного товАРиствА (|впкс кАп|тАл>

3в!гп про пршбу!пкш упа збшупкш па |нш4шй сукупншй ёох]0 3а р]к'
як'|й 3ак!нчшвся 31 2оуаня 2017
[таття, в тис. грн.

1эх|: в|д реал1зац|| продукц|| (роб1т,

_ эс.ц-г)

*0о 1варт1сть реап1зовано1 продукц11

:об1т. послуг)

[1рим!тки Р1к, що зак!нчився 31 грудня

з4 651 з8 518

(3з 1 11) (38 148)

Б |'!-



 2

Валовий прибуток           1 546 370 
Інші доходи 6.2.4 1 739 2 058 

Витрати на збут 6.2.5 (14) (9) 

Адміністративні витрати 6.2.6 (1 615) (1 720) 

Інші витрати 6.2.4 (372) (363) 

Інші фінансові доходи 6.2.7 1 164 734 

Інші операційні доходи 6.2.3 2 668 1 981 

Інші операційні витрати  6.2.3 (5 060) (4 677) 

Збиток до оподаткування   - (1 626) 

Прибуток до оподаткування       56    - 
Витрати з податку на прибуток 6.2.8 (33)  - 

Доходи з податку на прибуток 6.2.8 - 1 

ПРИБУТОК ЗА РІК        23    - 
ЗБИТОК ЗА РІК - (1 625)
Інші сукупні прибутки        - - 

УСЬОГО: СУКУПНИЙ  ПРИБУТОК ЗА 
РІК 

         23        (1 625) 

 

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

Стаття,                 
в тис. грн. 

Зареєстрова
ний капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатко- 
вий 

капітал 

Резервний 
капітал  

Не-
розподілени

й 
прибуток/не

покритий 
збиток 

Усього 
власний 
капітал 

Залишок на 31 
грудня 2015 року 

10 000 4  133 67 617     (15 300) 62 454

Чистий прибуток 
(збиток) за рік 

    (1625) (1625)

Залишок на 31 
грудня 2016 року 

10 000    4 133 67 617 (16 925) 60 829

Чистий прибуток 
(збиток) за рік 

          23 23

Залишок на 31 
грудня  2017 року 

10 000 4    133 67  617    (16 902 ) 60 852 

 

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

Стаття, тис. грн. Примітки За рік, що закінчився 31 грудня

2017 2016 
1 2 3 4 

1 . Рух коштів у результаті  операційної 
діяльності 

   

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

 38 527 44 916 

Цільового фінансування  32  
Авансів від покупців та замовників       1 682  



8й в[доотк|в за 3.[пи1пками ко1шт!в на
поточних рахунках

24

ьш1 надход)!(енн'{ 6.з з4 з78 40 686

8 штпр анання на опла'пу :
1овар|в (роб1т, послуг )

(31 1я3) (31 9з8)

|[рац| (1 017) (1 002)

Бйрахувань на соц1альн{ заходи (267) (26\)
3обов'язань з податк|в 1 збор1в (238) (5з2)
Бптщанаглтля на от1лац зобов'язань з податку
на прибугок

(2'6)

Бплтрананн'{ на оплату аванс{в (255) (\2)
Бп,лтрананн'{ на о|1лац повернення авано|в (1 658)

[шп| витрачанн'[ 6.з (33 00з) (54 165)

{пс'тпй рух ко|шт!в вй операц1йно!
л1яльпост1

б 988 (2 284)

ш. Рух когшт[в у результат| |нвестиц|йно|
д!ллпьност|

}[адк'одхсення в[д отриманих див[денд|в 258 4\
|| стпй рух гро[шових копшт1в вй
!шестпц|й но! д!яльност!

258 4\

ш. тх копшт1в в1д ф|нансово| д|яльност|
м1 над(одкен}ш( 6.з 2з ззз з0 728
!ш1 гшпатехс! 6.з (25 8з8) (28 670)
|| стпй рух гро!пових ко;шт!в в!д ф!нансов1й
пй"т:ьпост!

(2 505) 2 058

{всгпш! рух що1пових коплтг|в за зв|тний пер1од 4 741 (1 85)

]}-ш:пок гро!шових коппт!в на початок 11 125 10 319

вш']ш змйи в!!.]|}отн|,п( курс|в на з€!.ли1пок

шгь
309 991

]}дшшок що1пових ко:пт1в на к|нець року \6 \75 \\ \25



1.|нформац|я про [овариство

повне на;о.{ещза|{т(я 1овщиства: пРивАтнв АкщонвРнв товАРиство (|ввкс кАп!тА-'1).
скорочене най{енуванлтя 1овариства: 1РА1 <1ББ(€ (А1шштА-'т)

кра1на реесщац[т _ уща!на

,{ата дерхавно! реесщац[! 1овариства _ 10.05.1994 р.

|де:пиф|кафйний код сдРпоу - 21б00862

Фрган!зац!йно-правова форма - щтватне акш[онерне товариство

й!сцезттаходх<еттлтя товариства на дат зв|тност| (з 1.12.2017 р.) _ укратна, 03057, м.(и1'в, вуп. 8.||оть9 будинок 12

05.02'2018 р. були внесен| зм|ни до дерт<авного ре€сту щодо зм|:пт м|сцезнаход>кеттля 1овариства. 3 05.02.2018 р.

ново|о адресо1о товариства е 01021' м.киъ' кловськ:й рв1з' будинок7.

Фф|ц!йла стор|гп<а в 1гттернет| - тцшш.еауех.сотп.ша .

Адреса елекщохтно| пошти _ о|8се@еауех.сотп.ца '

Биди дйльност1 за квв[-2010:

- 64'99 - |\адавття 1нгплл< ф|нансових послуг (щй сщах1ъанлтя та пенс1йного забезпененлтя) н.в.|.у.;

- 66.19 - 1н:па допом!хна д1яльн|сть у сфер| фйансовгас пос.туг, щй сщахратптя та пенс|!&лого забезпекення;

- б6.12 - ||ооередни|{гво за договоРами по ц!нних папфах або товарах.

9сновна д1я-:льн|сть 1овариства - профес1йна д1яльн|сть на фондовому р:ллку: д[яльн|сть з торг|вл! ц!ннтпли паперами

(ли;лерська та брокерська д1япьн1сть) та депозктарна д|ятън|сть (депозтттарна д!яльн!сть депозитарно! усталови).
|{рофес!йна д1я,тьн|сть на фондовому рияку за пер|од, щодо якого надае1ъся датта ф1нансова зв|тн|сть, зд1йсгтовалася

1овариством на п!дстав| настпншх л1ценз1й :

1.профес1йна д!яльЁсть на фондовому ринку-л1яльЁсть з торг|вп1 фннпали паперами (дилерська дйльн1сть) серй АЁ
.\р28бб48, видано! Ё( (||ФР , дата видат1 {8.10.2013 р.;

2. 11рофес1йтли д1яльн1сть на фондовому ринц-д|яльйсть з то!г!вл1 фншпли палерами (брокерська д1яльн!сть) серй

^Ё 
х9286647, в[1данот нк цпФР, дата видач1 -08.10.201з р.;

.3. 11рофес|й:а д|яльн|сть на фотиовому ринц-л[я.лгьн!сть з торгйп! ц[ннга.:и паперами (атцеррайинг) сер1я АБ

.\е286649, видано! Ё1( {||ФР, дата видан[ -08.10.2013 р.;

-1. |{рофес|йна д1яльн|сть на фонловому ринку-депозитаРна д|я.лгьЁстъ (,{епозлттар::а д|яльн1сть депозитаРно1

1станови) серй А8 [д286639, видано{ }{( [[ФР, дата видап| _10.10.2013 р.;

5. |!рофес!йна д1я.'тьн!сть на фондовому рипл9:-лйльн!сть з торгйл! ц|нн|-!!,|и паперами (,|[|яльн!сть з 5гщавл!ння

ш!ннхпли паперами ) , номер 1 дата прийняггя р|шення. - $ч1603 вй 0б.10.2015 р., видано! !{( {||ФР;
6' [енерально? п1ценз|| на зд1йснення ва!ютн!л( операц|й ]тф0 в1д 05.09.2008 р., виданот !{афона:тьнг.пл Батп<ом

!'ща!ни.

!овариство с небанк[вськото ф[напсоволо установок) та вк,1к)ч€но до державного реесщу ф[нансовтл< установ' як1

налатоть ф|нансов| послуги на ринку п1гштл< паперБ (св!дотгво ф 99 вй 18.10'2004 р., видане }{афонально:о

ком1с|сто з ц[нних папер|в та фондового ртллч).

€ередня к!льк|сть щац1вник[в протягом зв|тного пер1оц _ 18

.]ата зв|тност| -3 1.12.2017 р., зв|ний пер[од _ 2017 р1к.

.]ата затвердхення ф|нансово| зв!тност! керБгпаг1гвом 1овариства _ |9-о2.2018 Р.

Ёконом!нне сцйов|!ще, в якому товаршстпво з0!йснтое свото ё!яльн!спсь

Фсоблив|стло економ[чного та соц[ального розв!'тку укра!'ни на сфсному етап| с високий сцп!нь вгь:иву глоба::ьно|

нестабйьност1 та внур1тпЁ економ!яЁ та пол1тинЁ процеси. товариство е ф!нансовопо установок)' що надае послуги

на фондовому ртлжу' тому мае висоц сцп1-тъ залежност| в|д законодавних та економ!чтптх обмежень як заг!шьного

характеру, так | спец!ального характеру, щитамаяного для :рого видг дй':ъноот!.

4
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Керівництво не може передбачити всі тенденції , які можуть впливати на фондовий сектор та інші галузі економіки, а 

також  те, який вплив (за наявності  такого) вони  можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. 

Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку  

Товариства,  дотримання вимог регулятора.  

2. Основи підготовки , затвердження та подання фінансової звітності  

2.1 . Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

 Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Товариство складає фінансову звітність за МСФЗ  починаючи з 2013 року.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ) , видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку  (РМСБО), 

в редакції чинній на 01 січня 2017 року , що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.  

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень  відповідає всім вимогам  

чинних МСФЗ з урахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 

інформації.  

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні , 

які не суперечать вимогам МСФЗ. 

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

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 24 липня 2014 року опублікувала остаточну 

редакцію  нового Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9), який є 

обов’язковим до застосування з 01 січня 2018 року та замінює Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 

«Фінансові інструменти :визнання та оцінка» (далі – МСБО 39). МСФЗ 9 до набрання чинності Товариством не 

застосовується, тому при складанні звітності за 2017 рік  оцінка та формування інформації щодо фінансових 

інструментів здійснюється Товариством з урахуванням вимог МСБО 39. МСФЗ 9 змінює підходи до формування 

резервів під знецінення фінансових активів - модель «понесених збитків», яка використовується в МСБО 39,  

замінюється на модель «очікуваних збитків».  На даний час Товариство знаходиться у стані оцінки впливу МСФЗ 9 

на  свій бухгалтерський баланс та власний капітал.  

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб - сайті Міністерства фінансів України, оприлюднене такий 

стандарт як МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»,  який  відповідно набуває чинності з 01 січня 

2018 року. За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до набуття 

чинності не застосовується.  Довгострокове застосування цього Стандарту не вплинуло би на фінансову звітність 

Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки  Товариство не входить в сферу дії цього 

стандарту.  

МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає у силу для 

періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип 

визнання  виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи 

пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з 

ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин 

варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у 
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зв'язку з гараттг|ями за ко|{тр:!кт:!ми 1з кл1енгами, необх!дно кап[тшл|зрати та аморт|т:Рати щотягом пер|о4г

надходження втдод в!д контракц. на думц кер[внилшва, цей отандарт не матиме суттевого в|1ливу на ф1наноову

зв|тн!сть1овариства.

мсФз 16 <Фретио (вгшуще!п{й у с!чн1 2016 роц 1 всцпае у ся.лу для р|яних пер!од|в' як[ поя:лтаготься з 1

с1чня 2019 роц або п|с:и фет латф. }{овгй сталдарт визначае щинципи в|вная}!я' ош|нки та розщ:ттгя !нформаш1! у

зв!тност[ щодо операцй оренли. Бс1 договори оренди призводятъ до отримання орендар€м щава коРисцван}|'!

активом з моме|{у початч д|т договору оре|]ди, а також до отримання ф1нансранптя, якщо орендн1 гшатеж[

зд|йсгпо:оться щотягом певногю пер1оду яасу. Б!дпов!дно, мсФз 1б скасовуе класиф|кацй оренди як операш!й;о|

ни ф|нансово1, л< це передба.лено мсБо 17' натом!сть' ввод-!ть едину молепь обп[ку операц1й оренди щтя орендар!в.

Фревдар[ повинн1 будпь в[внавати: (а) активи 1 зобов'язання щодо вс|х договор!в оренли з терм!ном д1| понад 12

м|сяцБ, за винятком випадк!в, коли варт1сть об'екта оренди е незначно|о; ! (б) амортпвфю об'скт!в орекди ощемо

в1л пропеттг1в за орендними зобов'яза.ттлпли у зв|т| про фйансов! результати. |{одо облФ оренди в орендодавця,

мсФ3 16, по сщ|, збер1гае вимоги до обл[ку, передба'леЁ мсБо 17. 1акгдтд |{ином' орендодаве1ь продовхуе

класиф1чвати договори оренди в якост! операц1й{о! чи ф1ттштсово| оренди !, в1дпов1дно, по-р1зному в|дображати !х у
зв|тност!. [{а думку кщ1внитцва 1овариств4 цей стандарт не матиме суггевого втш||ву на його ф1лтансову зв|тн|сть.

2.3. валюта под&цця зв!тносг1 та функц!ональна валюта' ступень округлення

8шпота зв1тност[ та одиниця !! в|^.{1ру - щ:вня (надшг1 _ щн.) ощщляеться до найблихчот тися.л[ (лшг| _ тис.

рн'), якщо не вказано |нгпе.

2'4. прппущенця про безперервш|сть дйльност!

Фйансова зв|ттт!сть 1овариотва була пйготовлена, в!'(одя.|и з припущен||'{, що 1овариство буле

продовхо.вати ово:о д[яльн1сть в майбутл:ьому, що мае на уваз! реал1зацФ акгтшБ та погатп€ню! зобов'язань

1овариства в ход1 звичйнот господарськот д|яльност1. Ф|наттсова зв[тн[сть не вк'1ючас кориграння' як| необхйно

було б провести в тому випадку' якби товариство не могло щодовжити подаль1пе зд!йснення ф|нансово-

господарсько! д[я:льност1 вйповйно до щглп{ллп|в безперервноот1 дйльност!.

2.5.Р!|||ення про затверА:кенпя ф!нансово1 зв!тност!

Ф|нансова зв1тн|сть 1овариства затверджена до витусц (з метого опри.:подненття) кер[впптком 1оъарпстэа 22

6ерезня 2018 роц. }{! утаснлт<и 1овариствц н1 |*ш1 особи не матоть щава вносити зм!ни до фс! ф!наноово! зв!тност1

:'|!сля !1' затвердж€}шя до вищску.

].6'3в|тний пер!од ф|нансово! зв!тносг!

3в!тнх.пл пер|одом, за якмй формуеться ф|нансова зв|тн|сть , вва)каеться календар|пй р1ц тобто пер1од з 01

с|чня по 31 щулня 2017 роьу'

3. €уттев1 поло'{(ення обл1ково! пол!тики

3'1. Фснова (або оспови) оц1нки, зястосована при склддднн1 ф!нднсово1 зв!тност!

ф ф1нансова зв1тЁсть пйготовлена на основ! !сторичнот собъартост!, за виттятком оц1нки за сщаведливого

зарт!стто окремгл< ф1наноов:л< 1нсщщленг!в вйпов1дно до й€БФ 39, з в!пористання\{ методБ оц1нки ф|нансов:лс

|нсщрлент|в, дозвол€н!л( мсФ3 13 (оц|нки за спр:ведливо|о варт|спо>> (дал| - мсФ3 1з). так' методи оц|нки

зЁ'тюч:!к)ть викоРистаню{ б|ржових котщРань або даьптх що поточц ринкову варт!сть |нцого аналог|чного за

\арактером |нсрщ:екц, анал!з дискогповаяих тошов|л( потокБ або 1нш! модел| вгзначення сщаведливот вартост!'

|-|ередбанрана справед!ива вафсть ф!нансовтд< актлв1в ! зобов'язат*ь в!вначаеться з використанням наявнот

!нформац!т що ринок [ в[дпов!дн:л< методБ оц[-тпси.

3.2. 3агальн| по.гпоясецня щодо обл!кових пол!тпк

3.2.1' осново форл1!вон'!я обл,ковшх пол,'пшк

Фбл|ков! пол[тили _ конщетн1 щигпд,тпи, основи, домовленост!, правила та щактика' застосован[ суб'сктом

господарк)вання при складанн| та поданн! ф|наноово! зв|тпост1. й€Ф3 наводггь обл!ков1 пол!тикп, як1, за висновком
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РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність , яка міститиме доречну та достовірну інформацію про 

операції , інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати , якщо їх 

застосування є несуттєвим.  

 Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що 

використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж 

один їх варіант складання і подання звітності. 

 Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку: обачності, повного 

висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та витрат, 

превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиному грошовому вимірнику, 

періодичності. 

 Облікова політика Товариства  розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилках» та інших чинних МСФЗ. 

3.2.2. Інформація про зміни  в облікових політиках  

 Товариство обирає та застосовує свої облікові політики  послідовно для подібних операцій , інших подій або 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть 

бути доречними.  

 Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в  2017 році  порівняно із обліковими політиками, 

які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за 2016 рік.  

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам , встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності».  

Фінансова звітність Товариства включає наступні  форми: Форма № 1-Баланс (Звіт про фінансовий стан);  

Форма №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форма № 3- Звіт про рух грошових коштів (за 

прямим методом); Форма №4 – Звіт про власний капітал, що відповідає вимогам , встановленим НП (С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності».  

3.2.4.Методи подання інформації у фінансових звітах 

 Згідно  НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 

класифікацією, основаною на методі «функції витрат», згідно з яким витрати класифікують  відповідно до їх функцій 

як частина собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація 

про характер  витрат  є корисною  для прогнозування майбутніх грошових потоків , то ця інформація приведена в 

п.6.2  цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 

застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових 

коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових  інструментів 

 В частині визнання , класифікації та оцінки фінансових активів Товариство застосовує МСБО 39. 

3.3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів  

Фінансовий інструмент-контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового 

активу в одного суб’єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в 

іншого.  

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  

Класифікація фінансових активів 
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3г1дло з ]т4€БФ з9 (Ф1нансов1 !нсщументи: в!{знання та оц|нка>, ф!пансов| актг.ви класиф!куоться на чотири

категор|!:

- ф1наноов| активи' що переофтпоються за спр(шедливо}о варт!сто нерез прибугок або зб:тток (уц:п,тан[ для

щодаху);
- [:вестиц|! що ущй1-."" д' 

''га!цення;
- позики та деб|торська заборгован!сть;

- ф|нансов1 актгши' що с лосцпн1 дш прода'(у;

- !гвестиц|] в !нстр{е}тти власного кап!тац

1овариство визнае тащ/ категор1то ф1нансовтл< зобов'язань:

- ф!нансов| зобов'язання, оц|неЁ за амортг,лзованопо собБарт[спо .

(ласиф|кацй ф1нансовпос |гвест:л{й проводиться в момент перв1сного в!{}нан|л;{. Фбл|кова пол!тика щодо

полальшо! ош!нки ф!нансовго< 1нсрументБ розщивасться н1окче у в!дповйгпл< роздйах обл|ковот пол!тики.

3.3'2.Ф,нансов| ак,пшвш, шр пчеоц!нюютпься за еправФлшвою вартп1стпло нерв пршбутпюк або збштпок фтпршлвон!

0.тя проёоалсу)

Ф|нансовий акгив в!дноскться до ф!нансовто< акггвБ' як! переоц|шо:оться за сщаве,!|.ливою варт1стто нерез

прибщок або збиток, якщо в!н к.лгасиф|кусться як признанегпй Аля торгБл1 або е такглтд п[сля перв[сного в:внан:ля.

товариство клаоиф|це ф1нансов1 акттви як ущтт*лан| .цля щодоку, якщо в нього с на.т\{1р щодати !х у найближяому

::айбутньому. 1_{!нн! папери, угр:дт.ган1 для щода)ку, спочатку в!дна}оться за перв!сною вафспо й згодом

переоц1тпоються по ощаведлив[й вартост| з в[добрахенням переофнки як прибутч або збитц.

€правФлшва ваР,п,с,пь - с},т}{4 за яко|о може бупл зд|йснеттий обмй акт:ву або отпгата зобов'язанття в

результат| операп|й м|ж об|знанхпли, зац|кавленлапли та незалежними сторон{1ми.

€праведтива варт|сть розпоА!.:яетьс} на р1зн| р!вн1 в [щарх1! сщаведливот вартюст|, в залежност] в!д

стпен1о спостере)куваност| дан| х та !х знач)гщост| вйносно визначетптя вартост| в !1повнот! :

справеш[ива варт!сгь 1-го Р!вня - це офнки та основ| фн котщгування (нескориговаттгл<) на активн|л(

рпнках на 1дентитЁ активи або зобов'яза.тяя на дац оц|:пси;

€правед':ива варт!сть 2-го Р|вня _ це офнки на основ| вх|дних даних (ощй ц[н котиррання, в!днесених

:о 1-го РБття) ,як| можта опостщ|гати дгя актгва чи зо6ов'яза:пля , щятло яи опосере,щовано;

справедлива вдРт!сть 3-го Рьня - оц|гки на основ! мегодик офгки , як! вк;пояаготь вхйн| лан! по актгву

з6о зобов'язатпто , що не с|1ираотъся на спостережуван| ртл:ков! дан1 (неспостере:кран[ дан!) .

||еремфетпля м1яс р|вттями 1ерарх!! справеллтво{ вартост| в|,тзначаеться товариством в Ёнц[ зв!тного

:':ер|олу' протягом якого вйбрасться зм!на.

3а справедл:ву варт|сть фттного 11аперу в портфел| 1овариства на пРода)к береться останне розраховане

:тРотягом торговельного дня значення поточно! ц1ни (ш[на закриття) за даними опри'|!однен['( котщувагъ ц!ггттд<

::апер|в на фонловгл< б1ржах за станом на час защиття оста|]нього б|ртсового дтя зв1тного квартащ фоц). &що
з](шт мшоть об1г б!лъш 'к на одному орган!затор! торг!шг1, при розрахунц вартост| актг:з|в так! йсщумекги

..ц!гцототься за ц|ною закриття на основнощ/ р|л'ку ди 1ъого активу або, за вйсщност[ основного ринц, на

.айсприятл|-'з|п|ому ри|]ку д'|'1 нього' 3а в|дсщност! св[дкень на користь щоти.,|ежного' ринок, на якому 1овариство

-,азвичай зд1йс|пос операць щода)ку акт!ву' приь{асться за основнпй р:лток або, за вйсутт*ост! основного ринц' за

:1айсщиятл!811|]ий.

9 раз| якшо достов1рна оц!нка сщаведл:во| вартост| фйго папера в портфел1 1оваршства на прода)к

б]-тьше не достпнц тод| пр:йнягтлппл е обл|к ф1нансового :1ктиву за соб|варт|сто, а не за спРаведливою варт!стго,

:щавед]1ива варт!оть балансово! суми ф|нансового активу стас його ново:о собйарт[сто. [{априк!нш! кожного

8

ока
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звітного періоду фінансові активи, які обліковуються за собівартістю, оцінюються на наявність об’єктивного 

свідчення  того, що корисність фінансового активу зменшується. 

Ознаками знецінення можуть бути: 

- погіршення ситуації на ринку , 

- збільшення факторів галузевого ринку , 

- погіршення фінансового стану емітента , 

- порушення порядку платежів, 

- висока ймовірність банкрутства емітента, 

- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.  

Вибуття фінансових інвестицій, утриманих для продажу Товариство  оцінює за середньозваженою 

собівартістю.   

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, визначається  з урахуванням  наявності строків відновлення 

обігу  таких цінних паперів , наявності фінансової звітності  таких емітентів ,  результатів їх діяльності , очікування 

надходження майбутніх економічних вигід.   

3.3.3. Інвестиції, що утримуються до погашення  

Інвестиції , що утримуються до погашення  - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, або 

платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення , що їх суб’єкт господарювання має 

реальний намір та здатність утримувати до погашення. 

До інвестицій, що утримуються до погашення, Товариство відносить  облігації, що їх Товариство має  

реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за 

амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.  

Прибуток або збиток визнається у прибутку або збитку в процесі амортизації.  

3.3.4.Позики та дебіторська заборгованість 

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими 

платежами, які не котируються на активному ринку.  

 Дебіторська заборгованість Товариства складається із: дебіторської заборгованості за послуги; дебіторської 

заборгованості за виданими авансами; дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів ; з іншої 

поточної дебіторської заборгованості.  

Класифікація дебіторської заборгованості проводиться в момент її визнання, а потім - на кожну дату балансу 

(за станом на кінець останнього дня кварталу (року). 

Для визначення того, до якого виду (довгострокова чи поточна) належить наявна дебіторська заборгованість, 

Товариством проводиться аналіз строків оплати (погашення) цієї заборгованості, передбачених відповідними 

договорами. У випадку, коли дебіторська заборгованість, що раніше була класифікована як довгострокова, на дату 

балансу не відповідає визначеним критеріям, вона переноситься на рахунки обліку поточної дебіторської 

заборгованості для забезпечення правильного складання фінансової звітності Товариства.  

До складу довгострокової дебіторської заборгованості Компанія відносить всю дебіторську заборгованість, 

строк погашення якої більше ніж через 12 місяців.  Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується за 

амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка . 

Дебіторська заборгованість визнається активом,  якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх 

економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.  Дебіторська заборгованість зараховується на баланс 

Товариства за первісною вартістю. У разі несплати Позичальником чергового платежу у строки та в сумі, які 

визначені договорами, сума такого платежу вважається простроченою заборгованістю.  
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фя визнаненття на дац балансу чиотот реал1зац1йцо| вартост1 деб1торсько! заборгованост1, 1овариство

обчислтос величину резерву срлн|внглс борг|в. Резерв с1тлн1вних боргБ використовуеться для в!лшкоцвання

заборгованост1, яка визнана безнад|йного до пога]цен!и на п1дстав1 р1гпег*тя 11равл|нпя товариства. Бик;поченти

безнад1йно! деб1торсько| заборгованост[ з актив|в зд|йстпоеться товариством з одночасвим змен1ценн'|м ве]|и!1ини

резерву сумн[вних борг|в. )|' раз| нелостатност! ср|и нарахованок) резерву сумн1вних борг[в безнад[йна деб1торська

заборгован!сть списусться з акттв1в 1овариства на 1н:п[ операш1йн1 вищати.

3. 1, 5.Ф|нонсов! аклп'!в!!, оос'п!пн' о].я про0аэку

1оспупн! ёля проёаэку ф!навсов! акпцвц - це непох!дн! фйансов1 актл;ви, як| спец!ально в!днесен! в дац категорй

або як| не були в!днеоен[ до :кодно| з !н:пих рьох категор1й.

|{1сля перв1сного визнання товариство оц[|ппо€ !х за опр:ведливо|о варт!стло. Результати вй зм!ни

;праведливо! вартост[ досцпного дпя продажу ф{нансового активу визн2!ються у власному кап[тал!.

товаРиство щипи1{'{е визнання ф|нансового активу т1льки у тому випадку , коли : сщок догов1ргпо< щав

Б!]\(оги на потоки котдт|в по ф1нансовому активу ; або в1дбувасться передача ф1нансового активу, ! така передача

ь:-тпов|дас Фитер1ям щипинен|'{ визнан!{'!.

3. 3,6. !нвес'|'|ц!! в |нс'пр!мен,пц власно2о кап|'п&1у

мсБо 39 в{др1зняе ф1нансовий актив у вигляд[ 1нвестиц1й в |нсщ1пле:лти влаоного кап|талу, як! не мають

:::нковий ш!ни котщування на активно[щ ринку ! сщавеллгву варт1сть яких не можна лостов!рно оц|гшти, як1

. _!ьдоються за соб!варт!стю з рахуванкям зменшення корисност!.

з' 3. 7. г ро !4!ов | ко'!! тп ц гп а 1\ н | е кв ! в ал е ц тп ш

[ротшов| кошти склад:]ютъся кошт!в на поточ!{!л( р||ху!{к|1х у балках' а також депозит1в Ао запшгання. 1ерм[н

''1сФз (депозит до з:!питання' вйлов!дас терм1щ <Аепозгтт на в}{моц')' який застосову€ться в банк1вському

..тхонодавств!.

вкв[валенти що!пових котцт|в _ це короткосщоков1 , високол1кв!дн| 1нвестиц|! як| вйьно конверцю1ъся у
: :ох:! срли що1]]ов!л( котптБ | яким щитаманний незнаяний ртвик зм|тпа вартост|. 1тшестиц|я визначаеться зазвичай

;.: екв[валегп що(пових коплтБ т!льки в раз| короткого отроц пога|цення, наприк.]1ад' щотягом не б[пьгпе н|ж щи
.,:сяш! з дати щилбання.

[рошов| кошги та !х екв|вале*ли можуть утримуватися , а операц[! з ними щоводитися в вац1онацьн[й

::-тют! та 1ноземн|й ва:пот[. ]ноземна ваплота _ це вал|ота |(ша , н1х функц|ональна ва1|ота 
' 

яка втвначена в п. 2.3

_;:х |1рим|ток . [ролпов1 кощти та !х еквь&1е!{ти вгзнаються за умови в1дпов!дгтост| щитерйм визнання активами.

..рв!сна та лод:1льша ош!нка щошових кощтБ та !! екв!валент1в зд!йсгпосться за сщаве]цивою варт|стю' яка

-.:!вн}ос тх ном[нальн!й вартост1 на лац ош1нки. ||ерв!сна та подальша оц!нка фошових кошт!в та ]х екв!вале:п!в в

--1зеун1й вал!от[ зд1йс!цо€ться у функп[оншгьн|й валтот| за оф!ц[йтними кроами [{аш1онального банку укра!ъи

;Б}).

9 раз[ обмехенпя щава використан::я коплт!в на поточних р{1хунк{1х у банках (наприклад, у випадц

:;!значення !|Б} в банк1воьк1й установ[ тимчасово| адм|н|сщаф| ) щ активи мо>куть бути кват|ф!кован! у склал1

::оточних актг-:з[в. ! випадц щ!йняття }{Б9 р|шення що л1кв[дац!го банк1всько! установи та в|лсрност!

.: :в!рност| повернен!!'| гРо!цових коптт[в, визнанти !х як акт1шу щипиняеться | |х варт1сть в|лображасться у склал1

: ;гк1в зв1тного пер!оду.

,3'в.обл!к зобов'вонь

3обов'язанття визначаеться, якщо його офнка мохе бути лостов1рно визвачена та !сц'с |1т;ов1рн|сть

\1.ншенн'{ економ|чгптх вигод у майбуп:ьому внаоп[док його пога|пення. (ласиф|каш1я зобов'язань (:овгосцокове

10
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чи поточне) проводиться в момент їх визнання , а потім – на кожну дату балансу (за станом на кінець останнього дня 

кварталу (року). 

Для визначення того, до якого виду належить явне зобов’язання, проводиться аналіз строку погашення цього 

зобов’язання, передбаченого відповідною угодою.  У випадку, коли зобов’язання, що раніше було класифіковано як 

довгострокове, на дату балансу не відповідає визначеним критеріям, воно переноситься на рахунки обліку поточних 

зобов’язань для забезпечення правильного складання фінансової звітності Товариства.  

Кредиторська заборгованість – це фінансове зобов’язання, що визначається як заборгованість Товариства  перед 

іншими особами, яку Товариство  зобов'язано  погасити. 

До складу довгострокової кредиторської заборгованості Товариство відносить всю кредиторську 

заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Довгострокова кредиторська заборгованість 

обліковується за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  

3.3.9.Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань  

Товариство припиняє визнання фінансових активів , коли : 

(а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або  

(б) Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклало угоду про 

передачу , і при цьому  

(і) Товариство передало в в основному всі ризики та вигоди , пов’язані з володінням активами , або  

(іі) Товариство не передавало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння , але припинило 

здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим , якщо контрагент не маж практичної можливості повністю 

продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється у разі погашення , анулювання або закінчення  терміну 

погашення відповідного зобов’язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим фінансовим 

зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови 

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

обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.  

3.3.10.Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання  

Фінансовий актив та фінансове зобов’язання слід згортати і подавати в звіті про фінансовий стан чисту суму 

тільки якщо Товариство: 

- на теперішній час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; 

- має намір або погасити зобов’язання на нетто-основі, або продати актив й одночасно погасити зобов’язання. 

3.3.11.Облік фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції, корпоративні права та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії, за винятком 

таких цінних паперів, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати 

придбання. 

Асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив. 

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об’єкта 

інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик. Керівництвом Товариства вважає, що суттєвий 

вплив на підприємство можливий при володінні більш, ніж 20% капіталу товариства.  

3.4 Облікові політики щодо  основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Нематеріальні активи  

 Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі Товариства, якщо існує імовірність 
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о]ержан!]'{ мйбрн1х економ!члптх вг;год, пов'язатптх з його використа}п!ям, та його варт|сть може бщи достов|рна

визначена. |1рилбан! (створен!) нематер!альн! активи зар:}ховук)ться на баланс 1овариства за перв|сною варт|стю.

|||сля перв!сного ъ1тзнан11я \овариство враховуе яематер|алья1 актттвп за фахт:п,лното вауЁстто лридбання за

в}Р!!хуван||ям суми накогтиченот амортгазаш|! та накопияелпт:< зб:тгк1в вй знец|нення такто< актл,лз1в.

1овариство в|'3нае в якост1 нематер1ального акгиву л|це*в|! на право зд{йснення профес!йло! д1яльпост| на

фоншовому ринку протягом визначеного сщоч.
Амортизашй нематер!альних актив1в нараховусться 1овариством щом|сячно !з застосуванням щямол!н|йного

:тетоАу. }{ематер1апьЁ активи з невизначеним сщоком викориотан|{'! не :|морт|ву!оться.

3.1.2.вазнан!я п'о оц!нка основншх засоб!в

1овариство вгвнас матер!альний об'скт основгтго,: засобом, яктцо в1н урта*лусться з метою використакня !} у

;трошес[ свос| д|яльноот|, наданю{ поо]уг, або для зд|йсненгтя адм1н!сщатлвгптх ! сош!ально-культрних функп[й.

Фб'скт основнглс засоб1в визнаеться активом' якщо !сще йов{рЁсть того, що 1овариство отр|д{уе в майбут:ъому

епопом|чн! вигодп в]д його впкористанвя та вцт1сть його мо)ке 6уц достов1рпо в/4зЁ{ачо1{а, о.л!чвакстй сцок
':(!1Рпсного використант:я (експ.:уаташ1!) якгос б|пьгце одного роц та варт|сть якгл< бйьше 6000 рп. ||р:цбшл1 основн!

;зсоби зараховутоться на баланс за перв1сното варт|стхо. Фдигпцдето обл|ку основнтл< засоб|в е об'ект основнгд<

,асоб|в.

3. 1' 1. !!о0альшл! вштпратпц

1овариство не в|]знае в бапансов|й вартоот1 об'екта основн|'( засоб|в вкщгати на щоденне обсщ:говувангя,

эечонт та техн|нне обспуговування об'екга. (| вищати вгзна1оться в прибутку яи збитку, коли вони понесен1 . Б

5д"тансов1й вартост! об'екта основн[о( засобБ врвнатоться так1 подальш! вирати, як! задовольня}оть щптерйм
з}{знанш{ активу.

3.1' 4.Аморгпшзац|я основнцх 3особ1в

Ёарахрання амортизац|! '",''й засобБ зд1йс:*оеться пРотя{юм сщоч корисного використання

зксвцатац|{ ) об'ект4 який встанов']1ю€ться щи визнанн[ цього об'скта акт!8ом (щ)и зарацъанн1 на баланс). €щок

:(-]Р!|сного використ:1н!'{ ви}нача€ться по кожному об'екц основнго< засоб|в пост|йно д|юволо ком[с[его

::.]пр[{€мства' з )Фахуван['!м насцпного :

]

{

ш|тики }
|

с. що с+
!

1

3г:: основного засобу [рупа основних 3асоб1в в

податковому обл|ку

€щок корисного

використант{я (рок|в) в

бухгалтерському та

податковому обл|ку

\.{зш|!ни та обладнання , в т.ч. елекщонно-

:"5чгтс-тгов€шьн| ма1шини, 1нгп| ма1цини для

ш*: из:1п{ного оброблення |нформац||, пов!язан| з

;;&{11 засоби зчитуван}{'{ або друку 1нформац1|,

-': э язан| з ними комп'[отерн| прощами (кр|м програм,

1:.]тат1| на придбан1{'{ яких визна!оться роялт|, тйа6о

-*': та\{. як| визна}оться нематер1!1пьним активом)'

:__]] !нформац!йн1 системи' комутатори,

!"/::шр}тизатори, модул|, модеми, джерела

1еэ:тереб1йного )кивленн'{ та засоби !х п1дклгоченн'{ до
*1:еко\{\'н1кац|йних мере}к, телефони (в тому числ|

:'-*_1ь н|{ков!), м!крофони | рац||

не мен1пе 2 рок1в

::] }\}{0Ёти' прилади, 1нвентар, мебл! 6 не мен1пе 4 рок|в

,."'". основн{ засоби 9 не мен1ше 12 рок|в
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 Амортизація основних засобів нараховується щомісячно із застосуванням прямолінійного методу. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на 

одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утриманий для продажу, або на 

дату, з якої припиняється визнання активу.  Амортизаційні нарахування за кожний період відображаються у складі 

прибутків і збитків.  

3.4.5.Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

 На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу  може зменшитися. 

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума 

очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в 

прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від 

зменшення корисності, визнаний для активу  (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує , якщо 

і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 

визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою 

розподілення  переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 

корисного використання.   

3.5 Облікові політики щодо непоточних активів, утриманих для продажу  

 Товариство класифікує непоточний актив, як утриманий для продажу, якщо його балансова вартість буде 

відшкодовуватись шляхом операції продажу, а не поточного використання . Амортизація на таки активи не 

нараховується.  Непоточні активи оцінуються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох 

величин : балансовою або справедливою вартістю.   

3.6 Облікові політики щодо  запасів 

Запасами визнаються активи, які утримуються для споживання під час надання послуг, управління 

Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної діяльності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх 

найменування. Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Оцінка запасів при списанні чи 

іншому вибутті здійснюється за методом  собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) . 

3.7 Облікові політики щодо оренди  

Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності операції. При 

цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів, чи 

переходить право користування активом у результаті даної угоди.  

Товариство як орендар 

Товариство виступає орендарем основних засобів (офісного приміщення). 

Оренда офісного приміщення не відповідає жодному з критеріїв фінансової оренди, тому обліковується як 

операційна оренда. Операційні орендні платежі відображаються як витрати у звіті про фінансові результати протягом 

періоду оренди.  

Товариство як орендодавець 

Товариство не виступає орендодавцем.  

3.8 Облікові політики щодо податку на прибуток  

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського податкового 

законодавства , де базою оподаткування є фінансовий результат , визнаний у звіті про сукупний дохід Товариства, 

що підготовлений за МСФЗ з урахуванням коригувань для цілей податкового законодавства.  

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

3.9.1. Забезпечення  
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3абезпечення визншоться, коли 1овариство мае тепер1п:*по заборгован!сть (юридиящ або консщукгивну )

внасл|док минуло! под|т, 1снуе ймов1рн1оть (тобто бйьшле мох:!иво, н|х немохлт,во), що пога1]]ен|{'! зобов'язання

в|[\{агатиме вибуття реорс1в, кощ| вт!.гпоготь у соб1 економ1ян[ вигоди , | можна достов1рно оц|нити с1п,:у

]обов'язання.

|овариство не формуе забезпе.лень на вгл;тгац в[дпусток сво|х щац1вник|в .

3. 9. 2 в!!пла|пш прац!в ншкала

|!ом!сянна зароб!тна |1лата ща4[вникам Разом 3 виг1лат{1ми на соц[альне забезпечення' !х огшачена щор1чна

э!:щстк4 о!ш|ачена в|дпустка у зв'язч з хвороболо скпад{1|оть гр)'пу коРоткостоков!д( ви|1лат щат{|вникам' як|

з!{зна1оться як короткосщоков| зобов'язан!{я товариства.

-1. 9. 1 !! енс!йн| з об ов'яз ан}'я

8йпов1дно до укра]'нського законодавств4 1овариство ущ!дц|е внески [з зароб1тно| плати щафвпик|в до

:1енс|йного фондг. [1отонн1 в!{оски розрахов}'}оться як процентн| вфахуванпля !з поточт*тх нарахРань зароб|тно!

-_':апн|, так! вгттрати в[добража:оться у пер!ол! , в якому були налан! щаш|внглсами посщ/ги' цо надають й щаво на

::ержанпя внеск!в , та зароблена в[дпов!дна зароб|тна тшлата.

-1-9.1 операц{! 3 !но3е]|1ною во],ю'пок)

Фпераф| в 1ноземн|й валтот[ обл1ков1тоться в уща1нськ!'( щивнях за оф[ц[йнглтл чрсом обм|щ:

|]зц!онального банц укра1ни на дац щоведен:и операц|!.

1т4онетарн1 активи та зобов'язання, вщаясен1 в |ноземгпо< ва]1|от|}х, перерахову!оться в щивн!о за

=::пов!лними крсами обм|ну нБу на дац бытансу ' Ёемонетарн1 статт!, як| оц1птоються за |сторинното соб|варт|спо

: :ноземн|й ва;пот! , в1добрахатоться за ч/рсом на дац в|вначенття справедтиво{ вартост!. (рсов! р|з*п-;ц!, що

:;|ннЁ'|и при перерахунку за монетарними статтями' в!8на:оться в прибщч або збитку в тому пер1оду, в якому вони

:;]ника1оть.

1овариство використювувато обм|нн| крси на дац баланоу :

1.3рсна31 груд|{я 2017роч щ:в:тя / 1долар €111А 28,06722з

1::.рс наз1 Фудт:я 2017 роц щгвгя / 1€БРФ зз 
' 
495424

з.9.5.обл|к оохоо!в ,по в'1'|ра'п

]..хо:и та витати визнаються за методом нарахРання.

__:т!} _ це валове надходження економ|чнгп< виг|д протягом пер|оду, що виникае в ход! звичайно1 д|яльност!

.:вариства, коли чист! акт:ви збйьш1тоться в результат1 т]ього надходження' а не в резулътат! внеск!в расттикБ.

{т
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!

ковус{

,"ч

|

]

|

[

подш}
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!

эх:-] визнасться у зв1т| про прибутки та збитки за умови в1дпов1дност|

3;тзнання доходу в1дбувасться одночасно з визнанг{'{м зб|льтшен!{'{ актив1в або

визначенн}о та критер1ям визнання.

змен1пення зобов'язань.

1нтпих актив1в визнасться у [рибутку]..х1: в|д продажу ф1нансових 1нструмент1в, 1нвестиц|йно| нерухомост1 або

:5о збитку в раз| задоволення вс!х наведених дал1 умов:

з |овариство передало почпцев| суттев[ рлвики 1 винагороди, пов'язан| з власн!стто на ф1нансовий 1нсщумент,

:всстиш!йц нерухом!сть або !гш| актили;

! ' за 1овариотвом не зали!па€тъся аЁ подальша щасть управл1яського персонац у форм| , яка зазви.лай пов'язана

: зо-тод|нтлям, ан1 ефектт.вний коктроль за щоданими ф|нансов:,:п.:и 1нсщ5,ълеттгами, |тзестил{йного нерухом[спо або

зш|(ми актив11ми ;

з | с\му доходу мох{на достов1рно оц1нити ;

" : йьяов|рнФ, 1|{Ф до товариства над|йдуть економ|чн1вигоди 
' 
пов'язан1 з операц|ето ;

:1

\4
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г`)  витрати , які  були або будуть  понесені у зв’язку з операцією , можна достовірно оцінити . 

Дохід від надання послуг відображається в момент  виникнення незалежно від дати надходження коштів і 

визначається , виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.  

Дивіденди визнаються доходом , коли встановлено право на отримання коштів.  

Процентні доходи та витрати Товариства класифікуються як фінансові доходи і витрати.  

Витрати – це зменшення економічних вигід  протягом облікового  періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів  або у вигляді  виникнення зобов’язань, результатом  чого є зменшення  чистих активів, за винятком 

зменшення, пов’язаного з  виплатами учасникам.  

Витрати  визнаються у звіті  про прибутки та  збитки  за умови відповідності  визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.  

Витрати негайно  визнаються у звіті про прибутки  та збитки, коли видатки  не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.  

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

визнання активу.  

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.   

3.9.6.Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.  

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється 

шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на 

величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які належать до попередніх 

періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. Облікова 

оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася оцінка, або отримана додаткова 

інформація. Наслідки зміни  облікових оцінок включаються до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати  в 

тому періоді , яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом  такої оцінки . 

Наслідки зміни облікових оцінок включаються до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася 

зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.  

 Облікова політика може змінюватися лише в тому випадку, коли це вимагається МСФЗ, або коли ці зміни 

призведуть до того, що фінансова звітність буде надавати достовірну та доречну інформацію про вплив  операцій , 

інших подій  або умов на фінансовий стан, фінансові результати або грошові потоки Товариства. Не вважається 

зміною облікової політики встановлення облікової політики для : 

- подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій; 

- подій або операцій , які не відбувалися раніше.  

Облікова політика  застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення за винятків випадків, 

коли суму  коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визнати достовірно. В 

такому випадку облікова політика поширюється лише на події та операції , які відбуваються після дати зміни 

облікової політики.  

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом: 

- коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року 

- повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.  

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це  розглядається і 

відображається як зміна облікових оцінок. Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статтей 

або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів . Події після дати балансу , які надають 

додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами , що існували на дату балансу, вимагають 



кенн'1 х

хоРицван!!'! в|дповиютх акт!шъ | зобов'яза|ъ. корицвагптя акг:в1в [ зобов'язшъ здйсвк)еться ||1'] гхом сторнуванн'1

та (або)додатковтл< затпдсй в обл|ку зв|тного пер1оц , ят<1 в!дображатоть уточнен}''{ оц[нки в|дпов[дних статей

внасл|док под1й п1с.тля дати балансу. |1од[! , що в1дбраготься п|с.]ш дати балансу | вк:вук)тъ на )^,{ови' що виник,|и

п!сля ц1е! дати ' |1е пощебулоть корицвання статей ф!наноов:л< зв1тБ. 1ак| под1т розщтва|оться в пр:ла1тках до

ф!нансових зв1т|в 
' 
якщо в!дсщн[сть !нформац1! про лпгх втплтлте на здатЁсть корисцван1в зв1тност1 робиги в1дпов!дн[

ош!нки та щгФплати р|шетпля.

3.9.7 @бл!к коп!тпа:ау

8ласншй кап!пал _ чаотина в актив2х товариствъ що залгшаеться п1сля вирахрання його зобов'язань.

1.9.8 8штпратпш за по3шка''''

ву!Фати зь позик:1ми' як1 не е частиного фйансового |нсруме:тгу та не кап|тал1з)доться як частина

;б|вартост1 актив!в, вг-азна:оться як вищати пер1ощг. 1овариство кап1тал!зус впщати на позики, як! безпосередъо

з!:носяться до щидба]п1я, буд1внитггва або виробницгва !оал[ф!кованого активу, як паст:лла соб1вартоот[ лъого

:!\-т!1ву.

-1.9.9 {мовн! зобов'я3ан'.я п'а о,<п.цвц

товариотво не в!внае умовн1 зобов'язан:ля в зв[т| що ф1нансовий стан товариства. 1нформацй що умовне
'';:бов'язання розщиваеться у ||ргпл1тках до ф1ттансово! зв|тност!, якщо можлгв|сть виб1"ггя ресрс[в, як! вт|.лпоготь

-. ;ф| економ|чн| вигоди, не е в|ддаленою' товариство не визнае умовЁ акгтви. €тисла |нформац!я про рловгпш1

!д:|в розкрива€ться у [1рим1тках , коли над(од{(€нн'! економ!н:птх вхп|д е ймов|рнлпл.

{.0сновн| прищ/щення' оц!пки та судження

|!ри п!дготовц[ фйансово1 зв|тност[ 1овариство зд1йстпое оц[нки та щищ.щення , як| мають в!1лив на

:тетгенти ф1нансово{ зв[тност! , рунуготись.на й€Ф3, й€БФ та т.туматеннл< , розробленглс 1{ом1тетом з тлумачень

х:хнародно! ф!нансово] зв|тност|. Ффнка та суд:кення баз}тоться на поперед|{ьому досв!д[ та |ншто< факторах ' що

:з |сн}точих обставин вва]к{1к)ться общунтованл,шли 1 за результатами яких щ!й.{а|отьоя судження щодо балансово!

ач:тост! актт.в1в та зобов'-ва|{ь. хона ц[ розрах1ттки базу|оться на 1{аявн!й у кер1вниг1гва 1овариства 1нформац|! про

-*.точн! под!], фактиян| результати можуть зре|птою в|щ|знятися в!л гцтх розрахркБ . Фбласт! , де так| судже!{}|'{ с

:собдиво важпив:дли , обпаст1 
' 
що характери3}'ються високим рБнем склалност| , та обпаст!, в яких щищ.щення й

:\1зрацнки мають велике значен|],{ д|,{ йдготовки ф1нансово{ зв1тност| за й€Ф3, наведен| тпол<'ле.

!. 1 (уёа:сентая шрёо операц!й, поёй або умов за в!фттпносп', 1<он'Фе,'''!!]х 1у1сФ3

9кщо немае й€Ф3, який котп<ретно ,'""'"'"у.'"Ё" до опеРац1ь |нппо! под!! або умови, кер1внигцво '|ъвариства

]:!-тосову€ суджен||я йд иао розроблення та застосРання облйово! пол1тглсц щоб |нформацй була доре.лною д'тя

:.1Феб корисцвачБ для щийнятгя економ1.лтпо< рйе:ъ та достов1рноло, у тому значенн|, що ф|нансова зв|тн|сть:

- подас достов|рно ф1нансовий стащ ф1нансов[ резу:ътати д1яльност1 та щоп:ов| потоки 1овариства;

- виобрат(ае економ|пну сщн[сть операфй, |нтштп< под1й або умов, а не ли|це |орид!тлту форму;

- е нейгральною, тобто в!.гъною вй упереджень;

- е повно|о в ус1х с}ттсвгл< аспектах.

п!д час зд|йсне'шя судження кер!вниггтво 1овариства посила€ться на щийттятн!сть н!ведених лал! Ахсерел та

враховус !х у нгзхйному порялц:

вимоги в мсФз, у яких |деться про под|бн1та пов'язан| з ними питанн'т;

визначенн'{' критер|т визнання та концепц|| оц|нки актив1в, зобов'язань, доход|в та вищат у
1{онцепту.шьн|й основ| ф1нансово| зв|тност1.
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Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 

стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

 4.2 Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених  ринках, 

визначається за їх  ринковою вартістю. Цінні папери, що не перебувають в обігу на організаційно оформлених 

ринках,  обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших 

факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3 Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волантильності, змін валютних курсів, показників 

кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних 

особливостей операцій; та  

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

може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волантильності, 

курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, 

більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б 

істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартість.  

4.4 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, 

що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 

фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які 

можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

4.5 Використання ставок дисконтування  

Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим , сума забезпечення визначається шляхом дисконтування 

прогнозних потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту. Для дисконтування використовується 

ефективна ставка відсотка.  

Товариством прийнято рішення при дисконтуванні  грошових потоків поточного року використовувати облікову 

ставку НБУ, яка діяла на 31 грудня звітного року попереднього року. 

4.6 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
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[{а котсщ зв[тну Аац 1овариство проводт-тть аншл} ф1нансовглк активБ на предмет нашност| ознак '!х знец1нентля.

3биток вй знец|нення в!внаеться виходячи з власного щофес1йного сулжегптя кер!вниг1тва за на-шност| об'ектхшншк

данго<' що св!дчать про змен|пен}!]{ перелбанран-то< мФбуп*!х рошовго< потокБ за да*ппл акг:шом у результат! одн!с|

або кйькох под1й, що в1дбулися йсля визнанлля ф|нансового активу.

4.7.ф0эюенгтя щоёо ознак е!пер1нф:шц!!

|{роанал!зувавпли критер![як1 характер|в}'{оть пок2вники Ёпер|нфляц|!, передбачен| у паращаф[ 3 мсБо 29

<Ф|н:нсова зв1тн1сть в рловах г[пер|нфляф!>, 1гправл|нськгй персон:1]| 1овариства ввФкае' що на к|нець 2017 року
економ1чний стан в укра1н не в|дпов[дае сицац1!; що характеризуеться Ёпер1нфляц|ето. Биходячи з цього

кер{внгл{твом було прий:лято р!шенпя не проводити переРацнок ф1нансово! зв1тност1 за 2017 р1к зг!дно мсБо 29

<Ф[нансова зв[пт|сть в 1тловах г!пер1нфляц|}.

5.Розкриття !нформац1! щодо використання справедливо| вартосг!

5.1. мегодики оц1нювання та вхин| ддц|а використан! для с|спадання оц1нок за справедливою вдрт!сгю

1овариство зд[йс|пое вик.]!|очно безперервн| офнки опразедливо| вартост| актхвБ та зобов'язань, тобто так1

оц[нки, як1 вгплагахоться й€БФ 39 та й€Ф3 13 у зв|т! що ф!наноовий стан на к1нець кожного зв1тного пер!оц.

|{ласи актив!в та

зобов'язань,

оц!нених 3а

справедливок)

варт1стю

]![етодики оц!нювання

Р1етод оц1нки

(ринковий,

дох1дний'

в14трат1{1|й)

3х!дн1 дан1

[рогшов1 ко1пти та !х

екв1валенти

|{ерв|сна та под[|льтца оц|нка
|

гро1пових ко1шт1в та !х екв1в€|"лент[в

зд1йсгпоеться за справедливо1о

варт|ст}о' яка дор|вн}ое !х ном1нальн1й

вартост1

Ринковий Фф|ц1йн1 кшси нБу

,(епозити (кр1м

депозит|в до

запитан}{'{)

|{ерв|сна та под€!пь1па оц|нка

депозит1в зд!йсгпосться за

справедливою варт|ст1о' яка дор1внк)с

|х ном|нальн|й вартост|. под[]льтца

оц1нка депозит1в у нац|ональн1й

в€|']|1от| зд1йснтое ться за спр аведливок)

варт|стто оч|куваних що1пов их

поток|в

,{ох|дний

(Аисконтуванн

я що1пових

поток|в)

€тавки за депозитами,

ефективн! ставки за

депозитними договорами

Боргов| ц|нн| г{апери |{ерв|сна оц|нка боргових ц|нних

папер|в як ф1нансових актив|в

зд|йсгшоеться за справедливо}о

варт|ст!о' яка дор1вн}ое ц|н| операц1т, в

ход| якот був ощима\1ий| актив.

|{одальш:а оц1нка боргових ц1нних

папер1в зд|йс}поеться за

справедливо[о варт1стго.

Ринковий,

дох1дний

1(отирування боргових

ц|нних папер1в'

дисконтован| потоки

що1шов|о( ко1шт1в

1нструменти кап1т€|лу |1ерв1сна оц|нка 1нсщумент1в кап1талу

зд1йсг*оеться за |х справедливою

Ринковий,

дох|дний

1{|на закриття б!ржового

торгового дня 'за

с.п
8*ь{11

в*]шш

- 22-
18
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вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

відсутності визначеної 

ціни на дату оцінки, 

використовується остання 

балансова вартість, 

фінансова звітність 

емітента 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка  

довгострокової  дебіторської 

заборгованості здійснюється за  

справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення , тобто сумі 

очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточна дебіторська 

заборгованість  

Первісна та подальша оцінка  

поточної  дебіторської заборгованості 

здійснюється за  справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює 

номінальній вартості. 

Ринковий Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

вартістю погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

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

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Фінансові активи, 

що 

переоцінюються 

за справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток (утримані 

для продажу) 

 

7 
27

3 

5 
94

9 

 16
 

2 
98

6 
 

0 

  

0  

7 
28

9 

8 
93

5 
 

 

У  2016 році  цінні папери ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ПАТ «Мостобуд», які обліковувались у складі 

інвестицій, утриманих для продажу,  у сумі 19 тис. грн. та 33 тис.  грн. відповідно, були переведені з 1-го рівня 



-Фарх|! до 2-го рьня. [1ричина переведення по'|ягш1а в кпду, що Ринок для зазначених ц[гппо< папер!в став

неактиввип,(-

Ф[нансов1 |нвест:лд[!, ущимаЁ дя щодах(у' яЁ станом на 31.12.20|6 р. були в!днесеЁ до 2-го р!вня |срарх[!

щотягом 20|7 роч було продано на з{га]|ьщ/ суму 2 950 тис. Фп. та знефнено на з||га]|ьщ суму 20 тис. щн.
€таном на з1,.12'2017 р. в ск.тлад1 1гшестппд[й, ущимад!о( для прода]|у, як! в1ддесен! до 2_го ръня 1ераРх|!',

обл!ковуготься пртвйейован! акц1] т1Ат (у\тсоцбаш(> , як1 не мшоть котирратъ на б!ржовому р:ллку.

5.3. |н:ш| $озкриття' що вимагдються мсФ3 13 (оц1пкя справед|!.|во1 вартосгь)

€щавед::;за вафсть ф|нансов|л( 1нсщ}1{ектБ в пор!вттяш*[ з !х балансовото вщт1ст:о

}{айменування Балансова варт1сть €праведлива варт!сть

2017 20\6 2017 2016

1 2 3 4 5

1твестиц|| ущтшлан1 уотя продажу 7 \96 8 709 7 289 8 935

,{еб[торська заборгован1сть за

продукц1ю'товари' роботи, послуги

\2 516 14 549 12 5\6 \4 549

[еб!торська заборгован1сть за

виданими авансами

350 108 350 108

.{еб|торська заборгован|сть за

розрахунками з нарахован|о( доходь

з 522 з 7|5 2 707 2 900

1нтпа поточна деб!торська

заборгован1сть

4 181 4 з\| 2 445 2 541

|[озики 25 010 22 505 2з 5|0 21 005

|рогпов1 ко1шти в кас[ 
' 
на поточн1п(

рахунках

4 532 2 |зз 4 5з2 2 |зз

,{епозити в банках [\ 64з 8 992 |! 64з 8 992

|1оточна кред|{горська 3аборгован!сть

_ за товари' роботи, посщ/ги

_ розрахунками з бгоджетом

- розрахунками з! страхування

_ розрахунки з о11лати г!рац|

[9

54

9

2з

\2

1

\9

54

9

2з

\2

|{оточна щедшгорська заборгован|сть

за одержацими авансами

[ 745 1 718 | 745 1718

1нгш| поточн1 зобов' язання 4 598 2 7\\ 4 598 27\\

сщавед|!'зу варт1сть деб1торсько! та ще,шпорськот забоРгованост| неможпиво в:лзнапити достов!рно, оокйьки

немае ринкового котир}ъання цих акт+шБ

|(ер|внишгво 1овариства вв:!жа€, шо наведен! розщиття тцодо застосува!п{я спРавед'пвот вартост! с достатнйи, 1

не вва]ка€' що за межами ф[нансово! зв[тност| зшлп.л:тилась будь_яка сугтева йформац!я щодо застосування

справед,тивот ваРтост|, яка може бути корисною для корисчвап1в ф!таноово1 зв1тност1. додаткову 1нформац|ло щодо

зм|н справе,4плво! вартост| фйансов:л< акгтв|в в зв'язц з врахранням ри3тлсБ :лаведено у щт.пл. 6.1.б

-13
20
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6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

Статті фінансової звітності формуються Товариством  з урахуванням суттєвості . Поріг суттєвості  приймається на 

рівні  0,2 % від загального розміру активів Товариства.  Якщо окрема стаття не є суттєвою , її об’єднують з іншими  

статтями  безпосередньо у звіті , чи у Примітках. Стаття , яка не є достатньо суттєвою , щоб було виправдане окремо її 

подання у фінансових звітах , може, однак, бути достатньо суттєвою для того , щоб подати її окремо в Примітках.  

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

6.1.1  Нематеріальні активи 

Назва Нематеріальні активи 
2016 рік   
Первісна  вартість на 01.01.2016 27 
Надходження 0 
Вибуття  0 
Знос на 01.01.2016 р.  (9) 
Накопичена  амортизація за 2016 рік  (2) 
Залишкова вартість на 31.12.2016 16 
2017 рік  
Первісна  вартість на 01.01.2017 27 
Надходження 0 
Вибуття  0 
Знос на 31.12.2017 р. (11) 
Накопичена  амортизація за 2017 рік  (2) 
Залишкова вартість на 31.12.2017  14 

6.1.2 Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи   

За історичною вартістю 
Комп’ютерна 

техніка 
Меблі Обладнання 

Інші необоротні  
матеріальні 

активи 
Всього 

2016 рік      
Первісна  вартість на 
01.01.2016 

520 82 28 121 751 

Надходження 81 0 0 7 88 
Вибуття  (18) (20) (10) (12) (60) 
Амортизація на 01.01.2016 
р. 

(368) (34) (16) (87) (505) 

Накопичена  амортизація 
за 2016 рік  

(33) 9 5 2 (17) 

Залишкова вартість на 
31.12.2016  

182  37 7 31 257 

2017 рік      
Первісна  вартість на 
01.01.2017 

583 62 18 116 779 

Надходження 51 0 0 0 51 
Вибуття  (52) 0 0 (7) (59) 
Амортизація на 01.01.2017 
р. 

(401) (25) (11) (85) (522) 

Накопичена  амортизація 
за 2017 рік 

(16) (5) (1) 2 (20) 

Залишкова вартість на 
31.12.2017 р.   

165 32 6 26 229 

Станом на 31 грудня 2016 р. та на 31  грудня 2017 р. у складі основних засобів повністю зношені основні 

засоби становлять 154 тис. грн. та 170 тис. грн. відповідно. 

6.1.3 Інвестиції в інструменти власного капіталу  

Станом на 31.12.2017 р. на балансі Товариства обліковуються інвестиції в інструменти власного капіталу  на 

загальну суму 1 977 тис. грн.  До інвестицій в інструменти власного капіталу належать  частка у статутному капіталі 

ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент» у розмірі 19,9 % на загальну суму 1 951 тис. грн. 



Ёайменування 1{астка

%

31 грудня20|7 9астка %о 31 грудня20|6

1{орпоратйзн1 права

,{|{ к€|нком)' код

сдРпоу 2з49804з

100 5 100 5

! зв'язц з в1дсупт[ст|о активного ринц щодо корпоратшппп< прав, як1 станом на 31.12.20|7 р. обл!ковулотъоя в

склад1 |гвесттд:[й в 1нсщуметгпл власного кап1тащ, оц|тшса зд1йскосться за собБарйстто. Фзнак знец[пення не

виявлено.

6.1.4 Ф1нансова 1нвестиц1я в а9оц{йоване пиприсмство

Фц|нка вищез€шначенот 1тшестиц[? зд|йс!шоетьсяза соб|варт|ст|о' оск1льки сума не е суттево}о.

б.1.5 3апаси

б. 1.6 .(еб!торська заборгован!сть

€таном на зв1тн| дати деб]торська заборгован|сть вк.}1!очае :

}{айменування 31 грудня2017 31 грудня2016

Бищатн| матер|али (за |сторинното

соб|варт1ст!о)

5 2

Бсього 3апаси 5 2

31 грудня20|7 31 грудня 2016

,{еб|торська заборгован|сть за щодукц|ю'

товари, роботи, пос]уги' у т.ч.:

_ деб|торська заборгован|сть за ц1нн|

папери

_ деб1торська заборгован|сть за

послуги (брокерськ| та [епозитарнот

установи)

\2 516

12 4зз

83

14 549

14 475

74

[еб|торська заборгован|сть за розрахунками

завр{|1аними авансами

350 108

{еб|торська заборгован|сть з бгод>кетом,

у т.ч' з податку на прибуток

28

25
,{еб1торська заборгован|сть за розрахунками

з нарахованих доход1в , у т.ч.:

- нарахован|див1денди

_ нарахован| тшщафи

_ нарахован| в|дсотки за банк|вськими

депозитами

- нарахован| доходизадержавними

ц|ннтдпци паперами

з 522

з 259

111

\52

з 715

з266

4з|

18

€формовано резерв сумн|вн:о< борг1в (815) ( 815)

9иста варт|сть деб[торсько[ заборгованост! з

нарахованих доход[в

2 707 2 900
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інша поточна  дебіторська заборгованість, у 

т.ч.: 

- позики 

- заборгованість ПАТ «Банк Форум»   

- за договорами на брокерське 

обслуговування  

- заборгованість по грошовим коштам 

клієнтів, заблокованих в ПАТ 

«Розрахунковий центр» для 

здійснення торгівлі на ПАТ 

«Українська біржа» 

- гарантійне забезпечення для торгівлі 

на строковому ринку на  ПАТ 

«Українська біржа» 

- господарські розрахунки  

29 191 

 

25 010 

2 314 

837 

 

771 

 

 

 

 

207 

 

 

52 

26 816 

 

22 505 

2 314 

882 

 

587 

 

 

 

 

470 

 

 

58 

Сформовано резерв сумнівних боргів                (3 236) (3 270) 

Чиста вартість іншої поточної дебіторської 

заборгованості  

25 955 23 546 

Всього  дебіторська 

заборгованість 

41 528 41 131 

Станом на 31.12.2017 р.  у складі дебіторської  заборгованості за  цінні папери  обліковується  дебіторська 

заборгованість у сумі 12 433  тис. грн.,  контрагент -  Закритий недиверсифікований венчурний пайовий 

інвестиційний фонд «Атлантік», ЄДРІСІ 23300162. Зазначена дебіторська заборгованість є поточною та не має ознак 

сумнівності. 

 Зміни у резервах під дебіторську заборгованість у 2016р. та 2017 р.   представлено нижче. 

 2017 р. 2016 р. 

Резерв на початок періоду  4 085 3029 

Збільшення             1 1 079 

Списання активів за рахунок резерву               (2)    (23) 

Відшкодування раніше списаних активів                     (33)       0 

Резерв на кінець періоду 4 051 4 085 

6.1.7. Поточні фінансові інвестиції  

На балансі Товариства у складі поточних інвестицій  обліковуються цінні папери   (акції, облігації внутрішних 

державних позик , інвестиційні сертифікати ) вітчизняних  емітентів, операції по яким проводяться  на  вторинному 

ринку.  Справедлива вартість цінних паперів була переглянута на дату складання фінансової звітності як описано в п.3 

та п.5 цих Приміток. 

Найменування  2017  р. 2016 р. 

Акції  3 801 7 934 



1гшестиц1йн| сертиф|кати 2з\ 157

Фбл|гац|| внущ|тшн1о( державн|п(

позик }ща{ни

з 257 844

Бсього 7 289 8 935

6.1.8 гро[ц! та 1\ €квьал€пти

€таном на зв!тну лац щош! та !! етв|валенти вк]1юча.!оть Фошов| ко:пти в кас1 1овщиства , на пок)чних рахунк:1х в

балках у таких ва.:потах : щивю!, долФ с1пА, евр та балпс1вськ! депозити в щлшй та в доларах с1|1А .

31 грудня 20|7 31 грудня2016

(аса та рахунки в банках, в щн. 4 440 2 \з2

Рахунки в банках, долар с1шА, екв1в'}лент в

щн.

16 1

Рахунки в банках, свро, екв|в!!"лент в щн. \6 0

Банк|вськ1 депозити, долар с111А, еквьале!п

в щн.

9 54з 8 992

Банк|вськ| депозит((, фЁ,. 2 \00 0

Бсього \6 175 1\ 125

Ффнка що:пов:ос коштБ здйстпоеться за сщ{вед|ивок) вщт!стло, яка дор!вппое |х номйальн|й вартост| на

дац ош[гп<и .

6,\.9 |нпш! оборотн1 активи

[нпп| оборотн! активп станом на 31.|2.20|7 р. та 31.|2.20|6 р. скпадають 78 '!а 7з тис. щн., що € то[шовими
котпгами к.тг|е:лт|в товариства, що обл1ковулоться на колективнощ/ кл1рлптовому раху!1у у цАт (Розрахунков!й

цент).

6.|.!0 власний кап.тдл

€таном на31.12.2017 р. властпй кап|тшл 1овариства становтггь 60 852 тис. щн. та мае насцгп*! ск.лгадов!:

заресстрований (пайовий) кал!тал _ 10 000 тис. цн.,
1&п!тал у лоош!гпсах - 4 тис. щн.,

[олатковлй кап1тал _133 тио. щн.,

Резервн!й кап|тап - 67 617 т'1с. цн',
нерозподиений щибугок (непокритий збгтгок) _ (16 902) тис. цн.
3ареесровшплй статщний кап|тал 1овариства стадом на 31.12.2017 роц стшлавений фо[||ов|{{1{и ко|птами та складае

10 000 тис. щн., кйьк[сть випущен!л( простгл< йенгпо< акцй складае 20 000 000 шцк, номйальта варт!сть акц[т

ск;ладае 0,50 щн. за одну просц акц||о. неог!'1аче|{от частини статуп{ого кайтац немае. 3м!ни щотягом зв|тного

пер1олу в к!лькост| акц|й не в[дбувалась.

,{ив1денди щотягом 2017 роч не нараховРа]1ись та не с!]ла!т}та]1ись.

Ак:{[онерами 1овариства' частка як|л( дор[в|пое чи бйь!||е |0 о/о е :

1.{ковенко 1Фр|й Борисовит -69,86 %

2. Ётпег91п9 йаг(е1 Рагп|ег$ !14 -10 %,

3. Р:пег9й9 йаг1сес Рагбегв Ёо[6й9 А6-10%

!-

* а[-
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6.1.11  Кредиторська заборгованість   

Станом на звітні дати  кредиторська заборгованість  за розрахунками включає : 

Найменування  31  грудня 2017  31 грудня 2016  

Поточна  кредиторська заборгованість  за товари, 

роботи, послуги   

19 12 

розрахунки з бюджетом,  

в т.ч.  з податку на прибуток підприємств  

54 

43 

0 

0 

розрахунки зі страхування 9 0 

розрахунки з оплати праці 23 0 

Поточна кредиторська заборгованість з одержаних 

авансів , у т.ч.: 

- кредиторська заборгованість за цінні папери   

- кредиторська заборгованість з одержаних 

авансів за брокерські послуги та послуги   

Депозитарної установи   

1 745 

 

1 682 

63 

1718 

 

1718 

Інші поточні зобов’язання , у т.ч.  : 

- кредиторська заборгованість за договорами на 

брокерське обслуговування, договорами на 

обслуговування рахунку в цінних паперах  

- кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

4 598 

4 597 

 

 

1 

 

2 711 

2 711 

 

 

Всього кредиторська заборгованість  6 448 4 442 

Основним кредитором Товариства є ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент», ЄДРПОУ 35253924 , поточна 

кредиторська заборгованість за одержаними авансами за цінні папери з цим контрагентом станом на  31.12.2017 р.  

складає  1 682 тис. грн.  

6.2 Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за рік , який закінчився 31 

грудня 2017 р.  

6.2.1 Дохід від реалізації 

Найменування статей 2017 р., 

тис. грн. 

2016 р., 

тис. грн. 

Дохід від надання брокерських послуг та послуг Депозитарної 

установи  

391 367 

Дохід від надання послуг з управління активами  24 0 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 34 242 38 151 

Всього доходи від реалізації 34 657  38 518 

6.2. 2 Собівартість реалізації   

 2017 р. 2016 р.     



€об|варт|сть реал1зов аних пос]уг (брокерськ1.п(, послуг

'{епозитарно| установи' посщ/г з управл|тлгтя акттдвами) , у т.р.

_ Амортизацй

- Бищатинаот1пац пРац|

- Ёарахуванг{'{ ссв
- Бищати на придбангтя пос]уг /б|ржова ком|сй,

. депозитарн| послугта/

5о2

11

з|2

69

110

414

10

257

56

9\

€об|варт[сть реал|зац|| ф|нансових [нвестиц|й з2 609 з7 7з4
Бсього 33 111 38 148

6.2.3 \нуц! операц!йн| доходи та витрати

1-
!;

[

1

[нпц1 операц1йн! доходи : 2017 р. 2016 р.

,{ох|д в|д операц|йшто| чрсово[ р|зниц1 877 1 981

Б |дгшкодуван}ш1 ран[тше списан1о( акттш|в -)-, 0

1нтше 8 0

Аох|д в1д продажу корпоративних прав 1 750 0

Бсього 2 668 1 981

[нпш1 операц1йн! витрати : $

52з 959

вищати за операщями оренди 2 695 2 56з

витрати на форшувап*й резерву српн|внго< боргБ 2 1 080

соб|варт|сть реагл!заф| корпоративн1о( гщав \ 750 0

1нформаш|йне забезпечення 55 40

вар|аш1йна маржа \4 0

1н1ше 4з 35

Бсього 5060 4 611

6.2.4 [ншп|доходп' !нпш| витрати

[нпш! доходи
2011 р. 2016 р,

,{оходи в|д дооц|нки ц1нних папер1в, що оц|гпо}оться за

справеш!ивопо варт1стго

|'7з9 2 028

1нтц| доходи 0 30

3сього 1 739 2 058

< 2€*
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Інші витрати 
2017 р. 2016 р.      

Уцінка фінансових інвестицій, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

366 352 

Списання необоротних активів       6 11 

Всього       372  363 

6.2.5.Витрати на збут   

 
2017 р. 2016 р.      

Маркетинг      14 9 

Всього витрат на збут        14 9 

6.2.6 Адміністративні витрати   

 
2017 р. 2016 р.      

Матеріальні затрати  41 63 

Витрати на оплату праці           937 1218 

Нарахування ЄСВ   209 266 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 65 68 

Витрати на придбання послуг /інформаційно-консультаційні, 

банківські, судовий збір, охорона майна, членські внески в 

ПАРД та інше/ 

         363 105 

Всього адміністративних витрат  1 615  1 720 

 

6.2.7 Інші фінансові доходи    

 
2017 р. 2016 р.      

Відсотки на депозитами, розміщеними у банках 693 560 

Отримані дивіденди  258 38 

Доходи за нарахованими доходами за цінними паперами              213 136 

Всього інші фінансові доходи            1 164 734 

6.2.8  Податок на прибуток   

 
2017 р. 2016 р.      

Витрати (дохід) з податку на прибуток  (33) 1 

Ставка податку на прибуток в 2017 році  складає 18 %. Податок на прибуток  за 2017 р. склав 33 тис. грн.  

6.3 Звіт про рух грошових коштів  за 2017 р.  

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФО 7 «Звіт про рух грошових коштів» прямим 

методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 

валових виплат грошових коштів.  



! зв1т1 в|дображений рух щошов+ос кошт!в в|д операш|йно! 1нвестиц1йнот та ф!нансово! д1яльност!

1овариства. [1ри складанн| 3вф про ру< щошовгл< кошг1в (за щямим методом) за 2о!7 р|к товариством надасться

пор!вгшльна !нформаш!я за 20 |6 р[к.

3в|т про рух щоп:ових' котшт1в за 2017 р. ( -ж 1 за 201б р.) ск.тладався з викоРиот:|нням щямого мек)ду.

€)гггевими статгят-:и звФ е: рялок 3000 <}1ад<одкення в|д реал|зац1! щодукф! (товар1в , роб1т, послуг)> - 3 8 527 тио.

грн., рядок 3095 <1нгп! надходт(€ння ви оп€рац1йнот д!я-:льност!> - 34 378 тцс. щн. рядок з100 (вгфачан|{я на

огштац :тозар|в (роб|т, пос.туг)> - 3! \93 тпо- щн., рядок 3190 <|тш1 вищатання> - 33 00з тис. щн', Рядок зз40 (1|ш1

надходхення в|д ф|нансово! дйльносту>> -23 333 тис. щн., рядок зз90 (1нш! тл'татеж|>> _25 838 тио. щн'

! статт1 <1нгц1 надходжен!{я в!д операц|йго! дйльностб> (рядок 3095 3вф що р1х щотповтл< кошт1в)

в1добралса.:оться |нгц! надходження що1пов!д( коштБ в1д операш|йно| дйпьност1, зокрема : на,]цодж9ння що1пових
котптБ за брокерським договор:|ми дпя надант:я 1овариством посщт щодо зд|йснення операц|й з ц!ннгпли паперами

на п1дстав[ замовлень в|д кл|еглтБ, яадход)кення що!1|ов1о( коц-тт1в вй ем1тентБ ц!ннгл< папер1в та нац1онального

.{епозттлар|го укра!ъи на рахунок 1овариства, як депоз!{гарно| установи, д]1я под:1ль|цого !! перерахуванги

депонент:1м .

9 статг| <1нпл1 вифачан|{,|}) Фядок з190 3в1ц про р)л( щошових кошт1в) в1добрат<атоться 1шт1 в|{трачан!!{

грошов|'( коггг1в в|д операц!йнот д!яльност!, зощема : щошов| кошти, як1 1овариство повертас кп!снгам за

результат:1ми зд|йснення операц[й з фнн!д{и паперамц перерахРання депонентам доход|в по ц|нгптх паперах, як1

1овариство ощимус, як .{епозитарна установа.

9 отатт1 <]нтд1 надходхен!!'! в|д ф1нансово! д[яльност|>> ффок 3340 3вф про рщ щохпових кошт1в)

в1дображаоться 1ттп:1 надходхення щогпових копгг1в в|д ф[нштсово| д!яльноот|, а саме: повернення фо|||ових ко;пт1в

за договорами позики.

9 статт1 <1нтд1 платеж!>> (рядок 3390 3в1ц що рух що|пов|'( коштБ) в1добраха.!отьоя цсР€р.!хуван||'{

щогповгл< ко:птБ за договорами позики.

7. Розкритгя !пшо'{ !нформац!|

7.1 9мовн! зобов'язання.

7.1.1 Фпойатпчвання

8насл!док наявност| в укра!ъському |юдатковому законодавств| положень , як1 дозвоп-шоть бйьш н[ж один

вар1а*п т.тщиакення , а такох через пр{1ктику , що ск]|апася в нестабйьнощг економ|чному середовищ1, за яко|

податков! органи дов1льно тщ/мачать аопекти економ1чнс{т дйльност1 , у раз1 , якщо податков1 органи п1ддадть

сумйву певне тщ/мачення , засноване на оц!нц| кер|вгтицгва , економ!нно! дйпьност! 1овариства ' ймов|рно , що

товариство змутпене буле сплатити додатков! податки 
' :пщафи та пен!. така нев:тзначен!сть може в|1пищ/ти на

варт1сть ф|нансових [нсруме:п|в 
' 
вцати та резерви п|д знец!не::ття 

' 
а також на р|ц{ковий р|ве!ъ фн на угоди. }|а

дрлку кер!вниптва товариство с|ш1атило ус| податки, тому ф|нансова зв|тн|сть не м!ст*пь резервБ п[д податков|

збттгки' |[одатков1 зв!ти мо:к'тдь переглядатися в!дпов!днгд.ти податковими орган:1ми щотягом цьох рокБ.
7.1'2 €тпуп1нъ поверненсся ёеб|опорсько1 забореованосгп! тпо |нтпшх ф|нансовшх окп'|'в!в

8насл!док сицац1{, яка ск.]1:1лась в економ1ц| }ща|ни, а такох як резу,'!ьтат економ!чнот нестабйьност1 ,

що ош|:1лась на дац балансу, 1снуе йтмов|рн[сть того 
' 
що активи не змо:куть бути решл!зован1 за 1}гъоло балансовою

варт|стю в ход! звинайно] д!яльност! [оваРиства.

€цп1лль поверненвя цго< акгхш|в у звитйн1й м|р1 залежгдть в1д ефекгтлвност| заход[в , як1 зваходяться поза

зонок) контро''1|о товариства. €чп1нь повернеттня леб|торсько! заборговапост1 1овариству в!в|{ачаеться на п!дстав[

обставин та 1нформац[! , як1 наявн| на дату ба]1апсу.

_ ё.у_
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7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони  

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

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта 

господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

Пов’язаними сторонами є : 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Івекс Едвайзорз», код ЄДРПОУ 36281287  ;  

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»,        

код ЄДРПОУ  35253924;  

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Готтвальд», код ЄДРПОУ 38202914;  

4.Товариство з обмеженою відповідальністю «ВінСолар», код  ЄДРПОУ 37908677;  

5. ДП «Сінком» , код ЄДРПОУ 23498043; 

6.Управлінський персонал Товариства: Голова Правління – Яковенко Юрій Борисович ; Заступник Голови Правління  

– Щербак Ірина Володимирівна; Перший Заступник Голови Правління –  Коровицький Пало Михайлович; Головний 

бухгалтер – Ковальова Наталія Вікторівна;  

7. Яковенко Юрій Борисович  

 

Найменування 

2017 р. 2016 р. 

Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Продаж цінних паперів, послуг  16 205 34 657 6 814 38 518 

Придбання цінних паперів  2 784  32 348 210 44 833 

Дебіторська заборгованість         34 603  41 528  31 852  41 131 

Кредиторська заборгованість        2 445       6 448 1 946 4 442 

Отримані послуги (оренда 

приміщення) 

        2 548    2 651   2  436 2 518 

Заробітна плата           394   1 249 410 1 210 

 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у 

нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та 

об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких 



р[вик|в винесено кредитний р|-{зик' ринковий р!4}ик та ризш( л1кв|дност1. Ртлпсовий р:вик вк.]почае ва.1потний ризик,

в|дсотковий ризик та 1нгп:й п1новий ризик. }правл1ння р!{зик:1ми керБнит1гвом товариства зд|йслтоеться на основ|

розум|нтш щи.1ин виникнення рцзшц ' к!льЁсно| оц!гд<и його мо'(ливого в|тливу на варт!сть яистто< актрв!в та

застосРаяня |нстр1тлешлар|то шоло його пом'як|пе|п{я.

7.3.1. !{ре0шслншй ризик

коедитний ризик - ртвик то1^о, що одна стоРона ко}пракц про ф|нансовий |нсщ1ъленг не зможе виконати

зобов'язатп*я | це буде пр!д|иною виникнення ф1наноового збттгч |тшо! сторони. кредитний риз|п( щ!{гаманний

такглтл фйансовтпл [нсщщлетлтам, як поточЁ та депозитн| рахунки в банках, обл!гац1! та деб1торська заборгован|сть.

Фсновн+пл методом ош!нки ще]|итних риз:л<Б кер1внигпвом товариства е оц!+п<а ще.шатосщоможност!

конщагехп1в, д|я чого викоРистов}'|оться крештп*| ре!тгллги та буАь_яка 1нша дост1тлти |нформацй щодо !х

сщоможност! викощдати боргов! зобов'яза*п:я. 1овариство використовус насцпн! метоли ущавп!нля кред!{тними

ризиками:

о п[м!ти щодо боргов:л< зобов'язагъ за класалли фйансових !нсрументБ;

. л|м1ти щодо боргових зобов'язань перед одним конщагеттгом (або асоц[йовано|о щ)п|ою);

. п1м|ти щодо вю1адень у фйансов| 1нсщуменги в розр|з| кред[{п{о( рейгитг|в за [{ац!ональното

рейгти нговото шкало|о;

о л|м1ти щодо розм!щення депозпг[в у батп<ах з р1знгали рейтилтами та випадки дефогц та неповернен}{'{

лепозтттБ протягом останн[х п'яти рок1в.

[а протяз1 року 1овариство ф1нансрало котпти в так[ ф1наноов! актгди:

о депозити банк!в

о ц[нн[ папери укра!нських ем[те|тт[" '

3астаномназ1'12.2017р. 1овариотво мае на баланс1 щосщо.лен1 акттви, 1нформацй що як1 розщита у п.6.1.6

цлл< |!рим|ток. }{а щотяз| поточного року не було заф[ксовано випадщБ дефопц або неповернення депозитБ в

уща!нськ+о< банках.

[ля м1н!м[зац[! кредитного ризич з боч банк|в 1овариство пРащое вик.]|ючно з багп<ами з йоземн:дл кап1тшгом

(пАт (1дея Банк), 11А1 к (ред1 Ащ1коль Балк;>, 11А1 <Райффазен Банк Авшгь>) та великими системними банкадли в

державн|й влаоност1 (||А1 <.(ержавнгй експортно-йпортний банк }ща!ни>, А1 <Фщадбаню).

7.1.2. Рпнковшй ршзшк

Ринковий оизик _ це ризик того' що сщ:ведлива вафсть або майбщн! щошов1 потоки в|д ф1нансового

1нощумегпа коливатимуться внасл|док зм1н ринкових ц1н. Ри[п(овий ризик охо|т'1!ое щи типи р!{зич: 1нший фновий

ризик, ва]потний ргзик та вйсотковий р|{зик. Ринковий р!8ик виникае у зв'язц з ризик:1ми збяггк!в, зщловленго<

коливаннями ц|н на акшт, вйсотковго< ставок та в:1л!отних црсБ. 1овариство наражатиметься на рилков[ ризики у

зв'язку з 1*вестицйми в ц|нн! папери та |нп:! ф1нансов1 |нсщуметтги.

оскйьки а'с|ши товариства ||весц{оться у ф1нансов[ |нсщуметлти (пйн| папери та корпоративн! права ),

товариство мае вйпов|дн| ринков1 ртвики. Аля м!н!м|зац|| ташд< ргвик|в 1овариством застосовуються лй[ти щодо

вкладень у ц!нк| папери.

с{утплшв| ёо ршнково2о рш3шку ак!пшвш 7оваршс'пва

Активи в тис.грн 31 грудня 2017 року 31 грулня201.6 року

Акц|] укра|нськгос ем1тегггБ 3801 7 9з4

[гшестиц|йн1 сертиф1кати 2з| \57

30



 31

Облігації внутрішньої державної позики               3 257 844 

Корпоративні права  1 982 3732 

Частка в активах Товариства, %                                  13,78 % 19,41% 

На основі аналізу історичної волантильності фондових індекесів ПФТС та індексу українських акцій UX 

керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій та інвестиційних сертифікатів  український компаній 

становить +/-40.0 %  на рік.  

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

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

цінових ризиків, тис грн 

Акції та інвестиційні 

сертифікати  

4 032  + 40,0%               - 40,0 % 

+1 613 -1 613 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.  

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в 

іноземній валюті. Товариство має на балансі кошти в іноземній валюті та інвестує їх в банківські депозити.  

Чутливі до коливань валютного курсу активи Товариства 

Активи в іноземній валюті 31  грудня 2017       

тис. грн. 

31 грудня 2016 

тис. грн. 

Рахунки в банках у доларах США                    76 1 

Рахунки в банках у євро                    16 0 

Банківські депозити у доларах США 9 543 8 992 

Всього    9 635 8 993 

Частка в активах Товариства, %                     14,32%  13,78 % 

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками керівництво Товариство здійснює моніторинг та оцінку 

валютних ризиків. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±15 % на рік.  

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

Тип активу Вартість, тис. грн Потенційний вплив на чисті активи Товариства в 

разі зміни валютного курсу, тис грн 

Активи в іноземній 

валюті 

9 635 + 15,0%  - 15,0 %  

+ 1 445                       -1 445 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що 

відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість 

чистих активів. 

Активи Товариства, які наражаються на відсоткові ризики 

Тип активу 31  грудня 2017,      

тис. грн. 

31 грудня 2016,     

тис. грн. 

Облігації внутрішньої державної позики   3 257 844 

Всього  3 257 844 



9св!.щчи значн| ризики' пов'язан[ з коливаннями в|дсотков[о( ставок у ""сокоьол"ц;и"ому се

яке е шштгш шля ф|нансово] системи !кра|ни, кер|вництво 1овариства зд|йснк)е мон[торинг в|дсотковт

||1 1яхо{ оц!ш вп,[иву можливих зм|н в|дсоткових ставок на варт|сть актгав1в 1овариства.

?о:4штш в[{}нае' шо общу*.'"'"' мож.]1ивим е коливан1{'{ ринкових ставок на +4 процентн| п
пРсгг!Ё Рщу дд: обл1гац1й внущ|тшньо[ державно| позики (в нац1ональн|й ва-гпот!) .

73-3. м!эак"аоносуп!

ь л1лвйност| _ ризик того' що 1овариство матиме щуднощ1 шри виконанн1 зобов'язань, пов'

Ёьшш зобов'язання\,{((, !!1Ф пога1па!оться 111]штхом поставки що1цових ко1цт|в або |н:пого ф|нансового ;

товФиство здйстпое контроль л!кв|дност1 цш1яхом г1лануван|ш1 поточно] л|кв|дност|. 1овариство

!т!{!ш плпатетс1в, як! пов'язан[ з деб1торсько:о заборгован|сшо та |нтштапли ф1нансовими активами' а також

:|'п)[п гро!цов!{х коштБ в!д операц|йно! дйльност|.

€пору кгпура зо б ов'яз ань 7о варшс!пво с!понол' на 3 1. 1 2. 1 7 :
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щогнозн1

з2



1тпт:| поточн|

зобов'язатштя

3 271 | 327 4 598

Бсього 55 50 5 01б 1 327 6 448

* оскйьки до!овори на брокерське обс.гуговування операц1й з ц!ннтл"ти паперами набратоть чивност{ з мопте

його п|дписаттня €торонами на невизначений терм1н, у [овариства немас мож.:лх,вост! заф!корати дати виникне

та пога:пе:птя заборгованост[ .

?.4. }правл!ншя кап!талом

1овариство злйслпое управл1гпля кап1талом 3 мето}о досягнення насцпнто< цйей:

. зберегти спромохн[сть 1овариства продовжРати свою дйльн1сть так, щоб воно | надал1 забезпеч л

дох!д для уиасник1в товариства та вш|]|ати |тш:пл зац|кавленим сторонам;

о забезпечити ншлежний щибуток учасникам товариотва завдяки встановлевтдо ц1н на послуги 1оваршс

що в|дпов|дшоть Р!втло ризику.

(ер!вгтигшво 1овариства здйснлос ог.,1яд стр},ктури кап!тац на щом1сячн!й основ1' |1ри цьому хер|внп:

анал!зус варт!сть кап!тащ та щшгаманн! його складов:лт: рхвики.

(омпан[я дотримусться вимог щодо пруденц!йн|л( нормат:вБ щофес1йно{ д1яльност| на фондовому ртг

затвердденго< Р|:пенням нк]ц|ФР ]т91597 в|д 01 ' 10.2015р'

€таном на 3\ '12'2017 р. пруденфйн1 показн:пи (омлаЁт склада.,|и:

}.[ч Ёазва пока3ника Ёормативне

значенн'|

Розрахункове значенн'!

на 31 .|2'2011р.

1 |[оказник м|н1мального розм|ру регулятивного

кап|т.|"'1у

): 7 млн. щБ. 49,26 млн.щн.

2 Ёорм атт,в аде кв атност! р ецлятив ного кат||т ы|у, оА >:8 |з0,0574

-) Ёорматив адекватност| кап|тащ пер1шого р|вня, 
оА ): 4,5 |з0,0574

4 (оеф1ц|ент ф|нансового левериджу в ме}ках в|д 0 до 3 0,1059

5 (оеф|ш|снт абсол1отно| л1кв1дност1 ): 0,2 2,220з

6 1(оеф|ш|снт покриття операц1йного ризику ): 0,5 42,6414

РБетъ ртвич 1(омлан:1 на3|.12.20|7 ,щгхе н|вькй'

7.5. под!т п!сля Балансу

||од!й, як1 вимаг?1|оть корицван!]'{ п!сля заЁнчехпля зв1тного пер!одг, ви:}начен!л( мсБо 10 к|[од!| п!сля зв1т:к

пер|одг>, не в1лбувалось.

|олова |1равл|ння /9ковенко ю.Б'/

|оловний бухгалтер /1{ова_гльова н.в./
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