
пп (АФ к114]1]|]1АР - Аудит)
(од 6АРпоу 24741209

м. (и1'в, вул. [1рир!нна, 6уд"з, кв.52
"гел./факс 531_7в-55

6в!доцтво про внесення до Ресстру суб'скт1в аудиторсько1
д!яльност: [х!р 1747, видане Аудиторською палатою !кра:ни 30.03 01

п/р 260093010446 в ]*!А1 "€тароки1"вський Банк'' м '(исва
мФо 321477

?иргдар-Ауцит

Аулиторський висновок (3в!т незалежспто[ аудит'орсько| ф ! р м и) шц0]цо

ф!плагпсово! зв!тплост! пРивАтного Акц|оншРг[()1'0 :г0!3АРи(]т!}А
"|вшкс кАп!тАл'' стапхом на 31.12.2013 р.

м. 1{и|в 10 т<в|'ггтя 2014 р'

АуАиторський висновок неза.ттеясно| аудитороькот ф1рми 1111 "АФ "1'имлар - аулит.'глро
п1дтвердження ф1наноово| зв!тност! |!Р}18А1ного Ак1цот{вР1{ого 1овАРис'г{}А "1вБ1(с
кАп|тА-]1", надал! 1овариство' отаном на 3|.|2'2013 р. надаетьо'1 ]{'|я пФ.(а}]]{я до }1ац1отлшл,тло|

ком{о1| з ц|нних папер1в та фондового ринку |з урахуванням вимог т1асту!!1]их 1.|орматив11их

документ1в:

. <<|{олох<ення 11ро розкриття !нформац|| ем1'ге|{1]ами т{|нттих тлаттер1;з>.

затверд}{еного Р|тшенням Ёац|ональнот ком|с|| з т{|тлттих ттаттср|тз 'га фогтд{ово!'о ри}{1(}/
в|д 03 грудня 201з року ш 2в26, яке зареестроваь{о в й|тл1с':'ерсттз| тос'т'ит{|| !кра|т+ът 24
грудня 201з р. за ш 21 30/247 |2;

. с<-[{1ценз|йних умов г{ровад)кення профес|йно| д|ятльгтс;с'г| пта фо::21о;зому ри}1ку
(ринку ц|нних папер|в) - д1яльност1 з торг|вл| г{1нними }1а11ерами), за'гвсрджс}{их
Р1тшенням Ёац1ональнот ком|с|| з ц|нних 11а11ер|в 'га фотт21овог0 ри1-1ку в1д 1 4'гра'гзтля

20|з року шв19, яке зареестровано в Р{|н|стерств| тост'иг(1| }т<ра|гти 01 .тертзття 2013 р.
за ш 857 |2з3 89.

1. вступ1{А чАсти}=[А

1.1. Фсновн! вйомост| про шРивАтнш Ак1{!о|{ш,Рнв 'я]()вА1'и[]т13() "1вш,к(]
кАп{тАл''

|!овпте найменування: ||РйБАтнв Акц1онвРнв товАРис'г|}о "[вЁкс (А]'1{1А.]1'';

|(од за €диним дер)кавним ресстром п!дпри€мств та ор|'ан!запц!й 9:сра[ппи: 2|60{')862 '
Р1!сг{езнаходж(ення: 03 057, )/кра|на, м. |{и|в' Б}!!. Р;кена |1отт,с, 6уг\итхс>т< 12

!\а'га дер}кавгпо[ ресстрац![: 10.05 .1994 р.;
/\ата 0ст'а[{||ьо! ресстрац|йно[ д!|: 30.0в.2013 р.

1.2. Фпис ауАиторсько[ перев!рки

Аудиторську перев|рку ф|гтансово! зв|тноот1 пРивАт11ого Ак1{10нвРного
товАРиствА'"1ввкс кАпттАл" стаяом на 31.12.2013 р. зд1йопспо 11|] <АФ к1-имлар_ау21ит>

у в1дпов1дност1 до норм 3акону 9кра!ни "|{ро аудиторську д]ялт,тт1сть'' 'га ;+а ос:тов1

й!ж:пародних станларт|в контолю якост!. аудиту- огля,гту. [л:тт:ого !!ада|{!!я впсв::с::ост! :а
супрн1х поолщ, прийнятих А119 у якоот{ Ёац1оналт,них статтдарт|в ау2ци':у.



Б ход! перев1рки було зд1йснено аудит наступних форм ф!нансово| зв1тттост! ?оварис'гва, що
додак)ться:

Баланс$ (3в1ту про ф|нансовий стан) станом на 3 \.12.2()13 р.;
3в1ту про ф|нансов| результати (3в|ту про сукут1ний дох1дц) за2()13 р';
3в|ту про'рух гро1шових котпт|в за2013 р.;
3в|ту про власний кап|тал за 201 3 р.;
|1рим|ток до ф1нансово| зв|тност| за2013 р.

Аудитор зазначае, що 1овариотво € засновцико^' взасмних фоттд|тз, створеллих зт.1д+1о
1-1оложеннто "|[ро !нвестиц|йн! фонди та |нвеотиц1йн! комп:шт1|'', затвордйених }казом
11резидента )/крани в!д 19 лтотого 1994 року 1.,1 55194, надыч\ |{оложонття.
1овариство е засновником двох взаемнгх фонд!в:. 3акритий взаемний фонд '' с1нком-ФФЁА" ;. 3акритий взаемний фонд " свлянський".

Бзаемн! фонди ?овариства м'1]оть окрем| баланои, ф!нансова зв1ттт]сть ?овариства, аудит
яко| зд1йснено з наданням даного Аудиторського висновку, не вкл}очас ф|наноову зв1тн!сть
взаемних фонд!в.

1{онцет,ттуапьно]о осново|о п1дготовки ф|нансово1 зв1тност] 1'оварис'гва за 2013 р. е
\4|жнародн! стаРдарти ф!наноово| зв1тноот|, з урахуванням д!тоних роз'ястлетть \4Ф!.

Фбл1кова пол[тика 1овариства в пер|од|- який перев!рявся. ви]!{ачас ос::ов::| заса'ги
ведент]я бухгатттероького обл|ку та склад[1ння ф|нансово| зв]тттост! з ,{(}грима}'ням оо}1ов!'{их
ттринцип!в та забезпеченням метод|в оц1нки та реесщаш|| гос11одарських оператд1й' як1
ттередбанен| 3аконом }кра!ни к||ро бухгаттерський обл|к та ф|нансову зв1'гн1сть в !кра|тт!>> та
й1жнародними отандарт.!ми ф1напсБво! зв1тттост|' надал! й€Ф3.

Бажлив1 аспекти обл|ково| пол1тики 1овариства на 2013 р. пов'язан1 з визначон|{ям .|{ати
переходу на й€Ф3 01.01.2013 р', р!вня сутгсвоот| у зв'язку з застосуванням обл!кових г:о;т1:т1к

за [4€Ф3 та поеднант'тм вимог й€Ф3 та !нптих нормативних докумепт[в, як1 рс; ултоло'гь
|{итання бухгалтерського обл|ку та ф!наноово| зв!тност1 торговл!в л1{:;::ими |!а1]срами.

2. в|дповцАльн1сть квР|вництв^ товАРи(]твА зА Ф[!!А!|с0ву
зв!тн!сть

Б!дповйачьн1сть за п|.щотовку та достов|рне представлення ф|нагтсово| зв|тност1, нащат:о|

для перев1рки,'у в|дпов1дност1 до вимог 3ахону !кршни <|{ро б1т<гсшлтероький об.гг|к та
ф1наноову зв1тт11оть в }кра!н!>, 1!1€Ф3 та регу',т'|торних акт1в, як| встановл!о|о'гь вимоги до
складання та надштття ф1нансово| зв1тноот|, несе управл1нський персонат 1оварист:+а.

Б|дпов|датьн|сть за первинн! док}ъ4енти' надан1 для:терев|рлси, за виб1р 'га :.}ас'1осування
в|дпов!дно] обл|ково] пол1тики. а тако)к пода!ння обл!ко:;их ()!(;!1()к. як1 ;з!..ц:о:*|. 1акг; ь
обставинам' та за такутй внрр|тпн!й конщоль, який управл1;тський шерсонал '[оварио.гва

визначае необх]дним дтя забезпенення ск.'1адання ф|нансово| зв!тност1, що не м1стить сут'1€вих
викривлень унасл1док лшахрйства або помилок' носо кер|вництво 1овариства.

з' в1дпов1дАльн!сть Ауди'|'оРс!)ко| Ф11'ми

81дпов|дальн|стло пп (АФ <1имлар-аудит>) € вислов']1ення }|умки тт1одо ф1натсово'[
зв!тност| 1овариотва за2013 р. на основ! результат!в ау2!иту.

АуАиторський вионовок наАа+тий зг|дно вимогам мсА 700 <Форму:повангтя /{ум1(и '|-а

ттадання звФ щодо ф|нансово| зв1тноот|> та з урахуванням вимог
. <<||оложення щодо п!дготовки аудиторських висновк1в, як1 по21атотьоя до ]]еря<авно|

ком1с1| з 1д1ннщ папер1в та фондового рицку при розкритт1 1ттформац|| ом!тетттами та

о

о

0

о

]



11Ро{ес1йпими учаониками фоттдового ринку), яке затверд){е|{о Р]:;тетпгям /{к] ! ]о', !цц{ 152!] в!:ц19.\2.2006 р. !з зм!напли | долловненнями1
. <Бимот' до ауд1иторського висновку [\ри

гтагтер1в (кр1м ем|тент1в обл1гац|й м|сцево| .''.'.й;,,
1360 в1д 29 '09.2011 р.'

розкрит'г| 1ттформат1!; ешт1т'сгт.гами г{|тлттих
яке зат'1]е|],{жс1'{0 Р|тттеттттям /{({ [1{срР ш

/{()кази |1р0 '1'с. 11{о р0з](ри.г,гя у
об"тт1т<ов и\ци от{|*тт<апли, в|:1ттов|;цас

\41>кларолн! ст.1ндарти контрол1о якост!. аудиту. огля]ту. !;:ш:о:о надан!!я в::св::снос:! .:а
супу;н|х послуг вимаг!1]оть в|д аулитор, д''р"''"]," ети||!1их ]}имо,- а :ако>:с::.:а::ува:п;;я !

!}иконання аул'иту для огримання об:рунтовано| в:;свнеп:ос;! ]} !ому. !|[() ф!::а;ст::за'з:;!;::|с;:,;;с'
м1стить суттевих викривлень.

11ри проведенн| аудиц ф|нансово| зв|тност1 1оварис'гва ау):\и.[ор.ами ] 1]1 кАФ <1'им]тар-
ау)\ит> були розроблен| аудиторськ| процедури' як| дозво:титти з]{!йстлит.и олл!нку ризик|всуттевих викривлень даних ф1пансово| зв1тноот1 вттас.гг|док гпахрайст;за або т;оми,;ток.
8иконуони оц[нку цих ризик|в. аудитор розг.,ш{дас заходи :зн) ':.р|п! !!]],о! о ко!]]р01!!0- !!{о
стосу}оться окладання та достов|рного подання [овариством ф|гтапсово1 зтз1.лност|, з ме!о1о
розробки аудиторських процедш' як1 в1дпов!да:оть оботавинам, а ]1е з мс'1.о|о вис.]лов.,!е|{ня
думки щодо ефективност{ внуц:!тшнього контролто 1'оваристза.

Б ход1 аудитороько| перев!рки аудитором було з211йстто+кт оц!г:тту в|21:тов|;ц; ос.:.1 ;;рий;тя.го|
об:т1т<ово| шол1тики 1овариства, ттрийнятност1 обл1кових оц1лто;с :а.'{()1р|1ма111!я ]'а1а!ь11их ]]имо1.
с!{лада|{ня ф1нансово| зв|тност1, як1 передбатен! 1\46Ф3.

Аулитор отримав достатн| та прийнятн| ау]{ит()рськ|

ф|гтаттсов|й зв1тност| ?овариства 1нформац1|, пов'язагто| з
]]и\4огам мсФз.

АуАитори:при проведенн! аудитороько{ перев|рки вихо]{и]!и з .1,ого. !цо 21агт1 'га 1ттформац|я,
,|к| ||адан| в первинних док}|[4ентах. с досгов|рними 1а'(аким14- як! п;!'(::ц;в!''таго;:' су:! и:!йс::с::их
|'осподарських операц1и.

Аулитори пп (АФ <[имлар-аулит) вва)ка!()!!,. ]!|() ()1]1||\|а !и .ктс:а:;;] : пп:г:''т:;,:|
ау. :и горськ! докази для висловлен н я нашо|,гум ки.

4. вис|{овок АудитоРА щодо с)||{^!|с0|'()!'зв;т.лдос:.гт

пРивАтного Акц!онвРного товАРиствА "!ввкс кА1||тА]!' стА|!ом 1!^
31.12'2013 р.

йи провели ауАит ф|нансово!' зв|тност1 пРивАтного Ак|цо]]|]Р1{о1'о 1()1]АРис'гв^
"1ввкс 1(Ап1тАл'' ста1{ом на 31.12.2013 р.

Рисловлення безумовно - позигив:до! ]|умки

Ёа наттту Аумку, ф!наноова зв!тн|оть пРивАтного Актцо1п]Рг1о1'о 'гов^Ри(]'!]]А
"[вв|(с кАпттАл_ складена в ус!х суттсвих аспектах в|](пц'т:з!. цт:о ,к) !}имо| й !>:с:;аро'т:;их
стсштдарт1в ф!ттансово| зв1тноот1, надае достов|рну та ог{равед.!1иву |пформат1|то ттро ф!шапсовий
с гал: 1'овариства станом на 3!.12.20 13 р.. ф!на:тсов! рез) льтаги ! рух :'1':о:шових :со::пг1пэ за р!к. л:го
зак|нчивоя на з.вначену дату, в1дпов|дно до й1жттародг:их статр1ар'т'|т; с};1т;агтсово| з;з].::тстс:!'
вимог 3акону !кра}ни ]ч|о 996-{1\7 ,,11ро бухгалтерський об:т|к'га ф!;;ат;сову з;з1';.::1с.д.;, в }кра1т;!,'
в!_г ! 6.07' 1999 р. та з урахув:тнням поло)кень. як! викладен! в !]ас ]),) !|!их |)с! ).!я ! оР|! и х а!( !ах:

о <|{орядку подання ф|гтаясово| зв1тност|>>, затверджеъ1ого !1ос'|'ат{о]]о|() !(й} .[т1'о419 в1дт
28.02.2000 р.:

о Роз'яснення Ё{ац1онально!! ком|о1| з ц|нних па:тер|в 'га фотл21ового рит1ку !\т}:1 в1;1
09 -02.2012 р. (про порядок заотосування частини :т:оото] ста'гг] 40 3акотту !кра|гти
"|{ро ц1нн1 папери та фондовий ринок'' щодо розкри'|'тя йлформат1|| в1д;;о.:з[дтто до
\4|жнародних отандарт|в ф1наноово{ зв|т:тост1>>, затт. })1тттстттлям [ш{]-{т1фР .}\о270 в1д]
09.02.2012 р.



5. поясн!овАльнип шАРА1-РА Ф

Аудиторська думка, яка надаъта у
мо циф|ку€ться у зв'язку 1з вкл}оченням
гтараграфу.

попередньому роздц|.';т| ау]\и'|^ор8Б(9].[.л -|3ис110]]ку. 1{е
в аудиторський вис11ов0т( да1{о}'о }10'{с1110]]а{1,110г0

йи звертаемо увагу на той факт, що обл!ковото пол!тикото ?овариства визна|{ено дату
11ереходу на оклад€1нтт'{ ф!нансово| зв|тност] за й€Ф3 01.01.2013 р., що в!дпо;з|:{ае вимог21м
1-1аведених в розд|л1 4 даного аудиторського вио}{овку регуляторттих акт!в.

Ф1напоова зв|тн|оть за 2013 р. ок.,1адена ?оварио':'вопл з ур!1хува}!ням ]1оло)кень мсФз 1

<<|[ерпте засто9ув{!ння й|яснародних стандарт1в ф1нансовот зв;тность>, е |101|ер9дньо!о
ф!наноовото зв!ттт]стло та не м{стить ч|ткого та 6еззасторе;кного вио']тов.]]е1{ня гтро в1дпов|дтт1с.;.ь
\4|Ф3 у зв'язку з ни}кченаведеним.

|{опородня ф!наяоова зв|тн1сть за 2013 р- 1овариства ск.,1ф{она з ттадан11ям лтор!тзттялт,тто1
1нформац!1 за минулий зв|тний пер|од наст1тлним чином:

о Баланоов! зали]пки \{а дату переходу на й€Ф3 - на 01.01.2013 р., виз:лачон|
1овариотвом за результата}1и зд!йснення щаноформац|| з шахувавням об':т|ко;зих пол|тик за
\4€Ф3 баланоових даних станом на з1.|2.2012 р., визначе|{их ттри ск.:ладантл! ф|гтансово|
зв1тноот1 |овариотва за2012 р. зг!дно вимог(|м п(с)Бо;

. |{ри окладанн1 3в!ту про ф!наноов1 результати та 3в1ту 1|о рух 1'ро111ових гсоттт;!в за
2013 р' надаяа пор|вняльна 1нформац!я, яка бутта виз}1ат{сна шри ск:тацаттп1 ф|лтагтсово|
зв|тноот| \овариства за 2012 р. зг1дно вимогам |{(€)БФ.

3а результаталли виконаного анБ!зу пеобх|дност1 зд!йсненвя грапсформац!| з урахувал;ням
обл1кових пол1т1дк за \4€Ф3 баланоових даних, оформованих за [!(€)БФ 0'г.1ном !{а 31.|2.2012 р.'
1овариотво, д!йщло вионовку, що траноформац1йн1 коригуъання, як| т:еревитцуотт' прий:тятий
р!вень суттсвост1. необх!дн| в частини:

. 3д!йснення переква.лл!ф!каш!| деб1торсько| заборгованос; ! 1з лов: ос':'1":оково| в ::огонну
у зв'язку !з визначеним терм!ном пога1.це|!ня протя!'ом Року з ,/(а !и ба.:а:гс1 :

о 8изначення амортизовано! соб1вартоот1 деб|торсько| заборговштост| г|о 1{ада}1их
позик.1х.

3а результатами зд!йонених щаноформац!йних корицвань па 0 1 .01 .2013 р. . .тта'гу
переходу на склад.|ння ф1нансово| зв]тност1 за й€Ф3 розм1р тторозшод!лопого т;рибу.;тсу
?овариотва змен1]1ивоя на 1 686 тио. щн.

Аулитор зазначае тако)к' що аудитором сформовано не мо2щф!ковану думку щодо
ф1нансово! зв1тттоот| 1овариства за 2013 р., яка у попередньому роз21!л1 мас г{[вву <бсзумовл;о-
позитивтта др1ка> з }рахуванням терм!нолог1|, прийнято1 у розд!.:т1 {! /-(о]тат.ка 38 <|{о:тоясеттття
11ро розкриття |нформац|{ ем]тентами ц|нних паглер!в), затверджепого Р|тпецттям Ёатд1ол:сшльно1
ком!с]| з ц|нних''папер|в та фондового ринку в1д 03 щудня 2013 року ш 2826, яке зар9сс1рова1|о
в \4|н!стерств| вБотиц!| !кршни 24 цудня 2013 р. за 1..1 218о124712.

[

5. ' додАтковА |нФоРмАц1я щод0 пок^3|!ик.1в Ф!{|^нс0во|
зв|тност|товАРиствА ]

Аодаткова 1нформацй щодо пок.вник|в ф!нансово| зв!тгтост| -1'о:зариств та 1гтттта ;1опом!>к+а
[нформашй надасться зг1дно вимогам "|]оложення щодо п!дго.:ов:(и аудит0рських вис::овк!в, як1
пода]оться до .{ер>кавно| ком]о]| з ц1нних папер|в та фондового рипку 1{ри розкри.гт! !нформац1|
ем1тентами та профес|йними у{аониками фондового ринку'', яке загверджено Р1тпет.тглям

дкцпФР \ 1528 в1д 19.|2.2006 р. з цаступними зм|нами та зг1дно <Бимогам до ау,(и1'орсько1.о



!

висновку при [розкритг; |нформаш|| ем|тентами ц1нних па:тер|в (л<р|м ом1'гс+лт!в об.гт[гатт1й

м|ст{ево]! позики)>, яке затверджено Р|гценням дкцг{ФР 1х1 ]360 в1д 29 '09 '2011' р'

5.1. Розкриття !нформац1| за видами актив!в '|оварис'гва

}1йб!льтп питома вага у оклад{ актив|в 1овариства припадае {та:

. довгоощоков|ф|наноов||нвеотиц]];

. довгоотрокову деб|тороьку заборгова-тт!сть;

. деб1торську заборгован|сть за товари- послу| и;

. 
'н!пу 

поточну деб]торську заборгован{сть;
. поточн| ф|нансов| |нвестиц||;
о щотпов| котпти та |х екв|валенти.

Барт|оть .(овгострокових ф|нансових |нвестиц!й на Ба-шанс] 1'овариства станом |!а

з1.12.201з р. ок.]1адаетьоя з вартост1 к.{овгострокових ф1наттоових 1тавеотиц|й, як1 обл1ковутогься

за методой ут4ст! в кап|тац! |н:ттих п|дприемотв)), та <1нтших ф1ттагтсових |нвеотитл1й> та

становить в!дпов{дцо 1756 тио. щн. та 8409 тис. грн.
Барт1оть 11оточних ф!напсових !нвестиц!й на Баланс1 1-овариства ста}]ом {{а 31 .12.201з

р. отановить 38131 тио. грн. та склада€ться з вартост1 акц|й укра!ноьких ем!'гент1в, об:л1:'ат(!й

вн}тр1|!ньот дер)к!внот позики та |нвеотиц1йних оертиф{кат|в |пститут]1йних !нвестор!в.

Барт|сть ф|наноових |нвестиц]й в1добрая<ена 1овариотвом зг|дно вимог йсБо мз9 <(>!т'таттсов1

|нстр1тленти: визнання та оц|нко в розм1р1 спразедливо! вартост| дтля тих ф!х:аттсових 1н;;естиц!й,

як1 обертатотьоя на оргал|зованих рипк1}х' та ооб|вартост1 придбангтя :'} урахувапням змо!11!!ен{1я

кориот:оот1 - для {нвестиц1й в 1нсщртенти власного кап1та:ту (акц1] та |ттвеотиц]йтг| сер'гиф|ка'ги),

".1 "" 
*^'''" р"нково] ц|ни котирування на активному риттку ! сттраве.:1ливу варт!с'гь яких лте

мо>ква доотов!рно оц{нити.
Барт|сть ф|наноових 1нвестиц|й, як1 рримутотьоя до пога1пет{ня (обл|гагт]й втлутр!шттт:'с>|

21ержавно1 позики), визнаяаеться 1овариством за ап'|ортизов2!ното соб1варт|стхо.

||раво влаоноот{ на ц|нн| п{ш1ери, обл|кован1 на Баланс| 1овариства ста!1ом на з1.12.201з

р.. п;дтверд)!(у€ться 8ипиското лро стан рахунку в ц1нних папера^ де;гозитарно1 ус'1ано!}и ||а

31.12.2013 р. ;

.(ов|ост$окова деб!торськд заборгован|сть на Балано1 1овариства ста!]ом на з1 .12.201з

р. становить 9583 тис. щн. та складасться з вартост1 наданих позик.':ерм1в г!овср!!с}|ня яких г

б1.т:ьтпим за !э|к в|д дати 6алансу, визнанено| за а1мортизовш|ото ооб1варт!!тто'

.{еб|торська заборгован!сть за товари' послуги на Ба:тапс! 1отзарис'гва с'1аном !1а

з1'|2'20|з р. становить |932 тлс' щн.' ок]1адаетьоя з заборговаттос'г! т:окупг1|в'га замов:тик!в за

реап|зован| ц|нн! папери, надан| брокороьк| поолуги та послуги дет{озитарг+о| ус'гагто;зи.

1нпла поточпа деб1торська заборгован1сть на Баланс{ 1оварис'гва отаном |]а

з\.12.201з р. ста1новить 23324 тио. щн., ск.]1адаоться з заборгованост1 т!о сгплаче:1их ава||сах за

послуги, за наданими безв!доотковими позиками, заборгова.гтост1 к':т|стт'г1в за брот<ерськими

договорами, а т!!кож заборгованост1 ф|зинних оо1б, як1 зд|йснто:от'ь маржи1{ып'ну 'т'орт 1влло

зг!дно укладеним з 1овариством договор€!м та в|дображена тло оум| .листо| роал]загт!йлт|й

вартоот{ з ш'}хув.|н1{'!м створеного резерву сумн|вних борг1в у розм!р1 |522,7 'гис. гр+т.

€ума [рошових коп!т1в та !х екв!валеят!в на Баланс] 1овариства с'1'а}1ом 11а

з1.|2.20\з р. ст!новить 7655 тио. грн. в нац!ональн]й та 1ттоземних ва.}1к)тах та ск.]1адаст},ся з

гро1пових котпт!в [овариства 1{а поточних та депозитних р{1хунках, в т<ас| 1оварист1]а та !1а

кл1ринговошу р?хунку в |1А[ кРозрахунковий центр). як забезпечення б!ржових горг!вел:,них

операц|й 1оварйства.
ду!итор п|дтверджус, що ор{а що1пових котпт1в на Бшталс1 1овариства отаном }|а з1.\2201з

р. п1дтв9рджуоться банк!вськими випиоками, касовими докуме}!тами' де|то:]и]'!{ими

.г', '''р*'. 
терм!н д|! яких не зак!нчився' та ви!!исками ![А1 <Розрахунковий :1с:: пр,' в

настин| обл|ку зали1ллку гро1шових котпт|в на кл!ринговому рахунку 1'оварио':'ва'



Ёа п1дстав| проведено! порев|рки аудитор робить висновок про в|дпов1дн1оть розкри.гтя1'овариотвом |нформац1! за вида*ли актив|в й€Ф3.
Ауди1Рр 

}]дгверд'куе, що активи в!добралсен! на батанс! 1овариства за дос.-г,ов1рт;о
визначенок) офнкото та в майбутньому он!к1тоться економ|,:н! вигоди- п0в.яза::! з }х
використ€1нням.1

: 5.2.Розкриття|нформац!|завидамизобов,яз*""]т'.,р"..'.

Ёайб]льгп питома вага у склад| зобов'язань ?овариства припадае на <1нпт! поточлл1
зобов'язання>.

!нхп! поточн! зобов'яза||ня на Балано| [овариотва отаном |{а з1.12.20|з р. ста|{овля'1ъ
49059 тис- щн' та оклада}оться з заборгованост! 1овариства за отриман! ц!нн! папери, г1о0']1уги
тощо.

Ра п!дотав] проведено| перев!рки аудитор робить висновок г:ро тз1дпов|длт|с'гь розкри.гтя
?овариством !нформац!! про зобов'язання нац!онаттьним ]1отло:кецням (отандартам)
бухгалтероького обл;ку.

Ауди]Рр п}лтверлх<уе, що зобов'язаяня в!дображен| на батанс1 1овариства за достов1рно
визначеното оц|рко[о та в мйбулньопту !снуе ймов1рн|сть !х пога1шення.

'п, 
1] 

5.3. Розкриття !пформац|| про власний ка::!тал [овариства

Бласний кап|тал 1овариства ст.1ном на 1|.12.2013 Р. от:!нови.гь 42509' тис. гр}1., в т. т1.

. €татуптий кал1тал _ 10000 тио. щн.;. 1{ат:]тал у дооц1нках _ 4 тис. щн.;. !одатковий кал]тал - 133 дио. щн.;. Резервний кап|тал - 61617 тис' цн.. Ёепокритий збиток * 35245 тис. щн. (в|д'емне знаненття).
€татутний калл|тал 1овариства становить 10000 тис. щн. е повн!отто с|тлаченим грош!овими
ко1птами зг!дно дш:им б1т<га-ттероького обл1ч та н:цвним первинним докуме!.1там та 1{е

зм1тттовавоя протягом 2013 р.
Розм1ри ,{одаткового вкладеного кагт|тату, 1нтпого додаткового т<а:т!тшту та })езерлзнолт;
кап|талу 1овариотва не зм!нтовапися протягом 2013 р.

5.4. Рс!!кр*тгя |нфорплац![ про ф1нансовий результат д!яль:лост1 [оварист.ва
]:

. |{ротягом 2013 р. 1овариотво зд|йонтовало дилерську та брокерську дйльлт1оть з торт!вт!
|цнними паперамр\' надавы1о поолуги депозитарно| установи тощо.

,{ох|д 1|овЁриства в!д надштття послуг оклав в 2013 р.653 тис. щн.
]/ оклад! 1нп:их доход!в, 1нтпих витрат [овариством в{дображен1 доходи, ви'|'рати у зв'.ялзку

1з зд!йсненндд операц]й продажу ц|нних папер|в та в{д переот1|т1ки г{ротягом 2013 р' вартост1
ц1нних папер!в 1овариотва

9 склад1 1нтших ф|нансових доход|в 1овариством в1добра:кен1 д(оходи по нарахованих
в!дсотках по депозит,ж та ц[нних п€1пер!ж.

Ф]нансовий результат визначений 1овариотвом, як р!зниця м1яс доходалли та ви.!ра:|ами'
та складас за 20|3 р. чистий з6иток у розм|р| 8411 тис. грн., пр{|вильн|сть визначення якого
п1лтверлжус аудиторська перев1рка.

3битков|сть дйльноот| 1овариства в 2013 р. в значн!й м1р| поясптоеться витратами,
пов'язаяими з щ|тткото ц]нних папор|в 1овариства.



5.5. Розкриття |нформапд1[ про дотримання |['оварист[}0м вх{}${0л' ;п|псг;!дп:ост'!

|1оказники ф1нансового стану [овариства, яке е торговцем ц|ттними г1аг{ерами,

визнача}отъоя за наступними формулами та становлять станом на з|.12.2013 р.:

Ёазва показника :Формула розрахунку
:

:
:

Розраху11кове :1{ормати1]1{с
значе11!.{'1 , |]1]?9€[11'1|{

(оеф1ц|снт

л|кв|дност1
абсолтотнот !Ф. 1 (р. 1160 + р. 1166 + р. 1167)

, 1Ф. 1 р. 1695
0,9з .ш>0,5

|: -"-
.1.,{< 0,5-1,01{оеф|ц|снт

зобов'язань
кап|талом

покриття
власним .Ф. 1 р. 1495

:

1{оеф1ц|снт | Ф. 2 р. 2350 або р. 2355

рентабельност| актив|в :Ф. 1 (р. 1300 (гр. 3) + р. 1300 (гр.{))
:| 2

* 0,1

1{оеф|ц|снт ;|

платоспроможн9ст1
;Ф. 1 р. 1495

;Ф. 1 р. 1900

0,5 |ш>0,5- 1,0

:

1автоном1|) |.*_..--.*' н 
- 

-"-_-:- --
:'

1аким чияом |[оказники фйансового отану 1овариотва в]дцов1дшо'1ъ норматив1|им

значенням (знанення ]{оеф|ш|енту покриття зобов'язшть власним кал|тштом та 1{оеф1ш|с:нту

,'''''",р'*'**оот! (автоном|!) знаходитьоя в гр[1ничвих межах нормативпого зпаионпя) кр1м

1(оеф|ш|!нта рентабельност1 актив1в, який ма€ в|д'емне значе11ня за ггаявттосг| зби'л'ку за

результатами дйльноот! 1овариотва в 2013 р.

5.6. Бизначепня вартост! чистих актив! 1овариства та наявт:!сть особливо| !ппформац1!'.

Барт|сть чиотих актив|в 1овариства визначена з }рахуват{1{ям кйетодичних рекомендат||й

щодо визначення вартоот1 .птотих актив|в акц1онерних товариств'', затв. Р!тпенням А&|{11ФР
]х[ч485 в{д |7.\|.2.0о4 р., та сталови'ь отаном т{а з1.1'2.201з р' 42509 тис. щн., |цо с з[тачно

б1льтпим за зарессщован ртй отатутний кап!та_тт 1овариства' тцо в1дпов1дас вимогам с'г.155 1.{(9'

тому статутн ий кал|тал 1овариства не п!дтшгав коригуваннго'

йр''".'' 2013!:р. товариством зд1йонтовалися д]], {вформац|я про як! вважаеться особ;!ивото

;формац|ею..{!"' 
"'. 

+т зт "пр' ц|нн| палери та фондовий ринок'', а саме: в|дбу.лтися зм!ни у

"йй; ''аон".|Ё 
акц1й 1овариотва, яким належить 10 ] б1льтпе в1дсотк1в голлооутоних акт1|й

3азначен1 д|] но]призводять до значно] зм|ни вартоот1 ц!нних папор!в, ещ|товштих }товарисгвом'

5.7. Бисловлення думки аудитора щодо 1нш:о1 до:том|ткно| !нформац1[

Б ход| перев|рки аудитором не виявлено нев!дпов|д:тос гсй м!т:< ф!п:а:с()!!о!() з!]!'!]];с|!о

1овариотва за 2б1з р., ш' перев|ряеться, та |нтпото 1нформац1ето, яка розкривас1'т,ся 
'{'овариством

,^ ,''д'"''"" до нФпор у склад1 регулярно| р|.пто| |нформат{1] ем|тента ц!нттих г:апер|в. що

передбанено <||оложенням про розкриття !нформал1| ом!тентами ц|нних па::ер[в>'

,'''.р,*'"'.' Р!тпенням !1ац1ойачьно] ком1с!! з ц!ннтт}с папер1в та фондового ринку в!д 03

грудйя 2013 року }.,1 2826, яке зарееощов.|}{о в й1н|отерств| тостиц|| }кра1ни 24 цулня 2013 р- за

\ 21 80124712.

11ротягом 2013 р. [овариством зд|йснтова]тися значн1

}овариства за }цаними ф|нансово| зв1тност| станом
1'!:
,|!
!1)1



позики.
Б ход| перев|рки аудитор визначив високий р|вень отану корпора'гивного управл!нпя та
внущ|тпнього аулиту 1одариотва та низький р|вень ризику су1-тсвого викривлення ф1ттаттсово|

зв1тност1 внаол!док лпахрайства.

6. ос1{овн| вцомост| пРо АудитоРську Ф|Рму тА дАтА Ау]цито1'с|,кого
вис}!овку

!:

АуАиторську перев!рщ ф|нансово| зв1тност| |[РйБА1Ёого Ак1цог1вРного товАРис'г1]А
,.1ввкс кАпттАл" ст.!ном на з1'12.2о|з р. зд!йснено незалежнок) аудиторсько1о ф|рмото

11риватне п1дпрйемство кАуАитороька ф|рма <1}{\4)1АР-Аудит)'
й|сце{находження |[|1 (Аудитороька ф|рма <1й\4)1АР.'А9,{141>: 04213, м' 1{и|в, ву:л.

|{рир!.пта' 6уд.|,кв.52, тел./факс: +38 (044) 581-78_55 , е_:та]1: т|гп}аг@о16Бап&.согп.

Адреса для лисцвання |{|! <Аудитороька ф1рма к1{{4й.]1АР'-А}[А|>:04070' м. 1{и!)з, вул.

Борисогл|боька, буд.1 1.

€в|доцтво про внесенн'{ |[|1 <Аулиторська ф1рма (тимлАР-Ау]{!!4'}> ;1о Ресотру суб'ск-г|в

аудитороькот д|яльност| }'[р1747 в|д 30.03.2001р.' чинне до 24'02'2016 р'- 
св|доцтво нкцпФР про внеоення |{|1 "Аудиторська ф|рма "тим]1АР-Ау/{}'1[" ;со

Рессщу аулиторських ф!рм. як| можуть проводити аудиторськ! перев|рки профсс!й:тих

у''.й;" р',*у ш|"*"" папер|в з| отроком д1\ до 24 '02.2016 р., сер|я та 1{омер |1 ]т|о000084'

реестрац|йний номер 84._ 
6в|доцтва про вк.пточення |{!{ *Аудиторська 

ф1рма "'1'14й)1АР-Ау]1ит" '}(о Росстру

аудиторськ1тх ф]рч '' ауАитор1в, як| можщь проводити аудиторськ1 гтерев1рки ф1ттаттсових

установ, надая9 в|дпов]дно до розпорядження Ёш]{ональтто! ком|о||' лцо зд|йоптос .|(ержав|!е

регул1ованЁя у ёфер| ринк|в ф|нансових послуг в|д 04.0'].201з р. )т|о20{!7' реестрш1!йпий помер

0032, строк]д|! [ до 24.02.2016 р'
|1щев1рка] проведена аудитором |{|{ "Аулитороька ф1рма ''тим'иР-Аудит'' ['а!ь!тк

"|{.\{. (офтиф|кат ],,1!002976 сер. А, виданий Аулиторсько]о палато|о )['кршши 3 1 ' 10.1996 р. па

,'1дстй1 р;,,3"' ]ч|р49 в!д 31.10.1996 р., д;я сертиф1кату продовже|{а тта тг|,ттстав1 р|тттетш' А1'19

шряэ в1д ] 1. то.2000 р., )'|э 15472 в|д 10' 1 1'2005 р' та !'|э22112 в]дк 04' 1 | '2010 р'' сертиф|ка'г нинттий

до 31.10.2015 р.).
|1ерев|рка ф!нштоово! зв1тноот|'|{Р[1БАтного Акц1о1-1вРного товАРиствА '1в1]кс

1{Ап1т,л. "'*'' ,' з\.|2.20!з р. зд1йонена зг|дно Аодтатку ]:{р7 в1д 09.01.2014 р. до ,7(о:овору

11а 1{адання 11ослуг з шитань аудиту госшодарсько| д|яльност| в|дд 23.02'201 1 р.

Аулиторський висновок переданий [овариству'[Ф .04.201; 4 р'

Аулитор 
!

1|ш "АФ "тимлАР-Ау |'а.;ль.пупс .]|.Р[.

р.

яхФ

*ш

1^'*тн:'$

тжЁ-$



Аодатот< 1

до Ёац|онального по.) 1оже1]ня

(станларту) бух гаплтерськог() об.гт ! ку

| ''1]агальн! вип|0ги ло с|л!гтат:совс'т! .зв|

!ата (р!л<. шт!сяць. нисло)

[11дприсмство |1риватне акц!онерне товариство ''1векс {{ап!тал'' -_ 
-1ерх.;тор!я ]_[]евченк|вський район

Фр га'тн !заш|йно_правова форма господар}овання акц1онерне товариство

к()/{и
2()1 ,[! 0| 01

216008Ф-
80з9 | 00000

)-з0

64.993г:_] е:<оном!чно|д!яль,'.'| ''А'нгтя 
|нтпих (;!нансових послуг (кр1м страхування та

пенс:йного забеспенення )

{- ередг:я к|льк1оть прац|вник!в1 2з

\:1}';еса, телефон 0з057' м.1{и|в, вулиця Бжена |[отьс, будинок 12

(_):ртл-:иця вим|ру: тио. грн. без десяткового знака (окр1м розл!лу 1! 3в|ту про ф!нансов1
:]е3\,..1ьтати (3в1ту про сукупний дох|д) (форма1^.1 2), гротпов| показники якого наводяться в

. :-]11вг{ях з коп!йками)
[-}(.1аде}"]о (зробити позначку '''{'" у в|дпов|дн|й кл|тинц1):

, ]'т п 0л ожент+ями (стандартами) бр<галтерського обл 1ку

;:: :т1хсх-:ародними стандартами ф1нансово| зв!тност|

Баланс (3в1т про ф1нансовий ста||)

на 31 грудня 2013 р.
Форма г 1ющ1 :

Актив

|. Ёеоборотн ! актр:вп':

Ё с'.х татер!альн | активи

!|ерв1сна варт1сть

н а]копичена амортизац1я

3 сзавертпен| кап|тацьн| !нвестиц1{

:сн<'':вн! :засоби

;1€])в1€Ё0 варт1сть

] !]ос

н вес'ги ц!йна неру<ом1сть
*] 

'. вг ов1 б|олог|чн! активи

_].. в гостроков1 с}|нансов! |нвестицт|:
,.,.' об_т!ковуються за методом унаст! в кап!т&ч1 1н1пих п1дприсмств

ова деб!торська
:| -_-1строчен1 податков! активи

.л! глеоборотн| активи

} сього за розд!.пом 1

||. Фборотн! актп,:ви

_., : :1[)о [-! ич 1 запаси

_ ,очн[ б1олог1чн| активи

*^.,] !торська заборгован|сть за продукш|то, товари, роботи, послуги

-. 
-1торська заборгован|сть за розрахунками:

- _: в}{]а]-{ими авансами
1:,о:жетом

:о-хтт, чиол1 з податку на прибщок
]еб1торська забо !сть за розрахунками з нарахованих доход1в

--* г1оточна деб1торська заборгован|сть

с: чн| с!; [ьтагтсов| |нвестиц!|

_-11 та !х е1{в1валенти

]зка

:.,' - ::эти ь,тайбутн!х пер1ол{в

_. -.: 0ооротн1 активи

! ьь0|-8 за розд!лом {1

! |[. Ёеоборотн! актгхвг:,

[ [а початог<

зв|тттогс:

пер!олу

! [а :<|негть

зв!тггогс':

глер1ол}

! 55з4

197 67

17 42.5

2.зз2 4|5!(83

з81з !

7 |6|з

1 0406 |

0
Бз.;анс

ван! для прода}к пи в:лбуття



-

|1асив
(од

рядка

Ё:ь початс)т<

зв|тного
пер!олу

[{а к!нець
зв[т'ного

пер|олу

2 4 5
1

1. 3ласний кап!тал

3аресстрований (пайовий) кап1тал 1400
10000

10000

(ап!тал у дооц|нках
1405 4 4

п й тгягт!тяп 1410 133 133

Б.р-"'й *"п* 141 5 67 6\7 67611

{-т^^^- _^ - ; -^''''Ё1 -птл6х:тг\] (ттепокпитий збиток) 1420 (26834) (35 245)

1425 ( ) ( )

т) 1 4з0 ( ) ( )
,,]

\/ ] ппц} | 1495 50920 42509

[!. {овгостроков! зобов'язання ! 3абезпечення
:'игтр] ап6ов'язянняг): 1500

у
т1 г\яши| р 15 10

Р9!\9рд 
.\у

! ,а6пв| 15 15

п 1 520
*
тт: я \525

'у
тт 1595

[1оточн! зобов'язання ! 3абе3печення

.'" 6ят+к]в

ш1.
1600

1610
д(_'б Р\,

1615 106 11

1620 5 \02
Р\'5Рс|\)

пт,т6т.'тпк 1621 23
у \625 4
Р05Ро.\) 1630 10
Р95Р4^)

^6^^-^,ац! ппепт(аними авансами 1 635
!-[0!0чп|' кР\,'ду!19Р9р|\Ф 'шу9у1 ""*^"-:- т

{1 ^-п" т та ипр п!лт'|!''!сЁкя зя6опгован!сть з а розрахунками з учасниками 1640
у

1 660
,|
; , й6тлтш{у гте,г.:! о п!п 1665

1690 53016 49059

\/ ! !т! 1695 53141 49172

1 700

!900 1 0406 | 91 681Б^""'- ,4''г { *\ л-/ -/ -{

:::""",6 1*

у

# -< 1(овальоваЁ.Б'

центральним органом!-
визначасться [

вгцког:авчо| влади, що реал!зус,:!ерх<авну пол|тику у сфер! статистики
1|

1.::

'!'



| [ата (р1к, м1сяць, нисло)

[{!дприемство {; ||риватне акц!онерне товариство ''|векс 1{ап!тал'' - за €[{Р|{Ф}
(найменування)

:

3в|т ,',. *'"ансов! результати (3в!т про сукупний лох|д)
'за 20 |3 р.

Форма }х1 2 1{од за д1{уд

1. Ф1нАнсов| РвзультАти

г 1{оди-:
]20-й штг1
|этвооввэ |

гтв0юш :

(татгя 1(од

рядка

3а зв|тний
пер!од

3а агта_глог!чний

пер!ол
попереднього

року

| 2 -) 4

]{^тцстийдох|д в|д реал!зац|| продукц|| (товар1в, роб1т, п9сщг) 2000 65з 461

( об|в арт|сть ре#|зов ано| пролукш|| (товар1в, рфц.цщ"у.) 2050 (417) (547)
Баловий:

прибуток 2090
2з6

збиток 2095 ( ) ( 86 )

1нгл1 операц|йн1 доходи 2120 6864 511

Адм|н1 стративн1 вищати 21з0 ( 1745 ) ( 1356 )

Битрати на збут 2150 ( 11 ) ( 19 )

[ ншл1 операц1йн1 врттрати 2180 ( 5001 ) ( 868' )

Ф[нагпсовий результат в1д операц!йно| д!яльност1:

прибуток 2190
з43

збиток 2195 ( ( )57' )

[ох|л в1д раст| в кап1тал| 2200

|нгш! ф|наноов1 доходи 2220 2168 4872

|нгш! доходи 2240 121604 5080 1 4

Ф[нансов| витрати 2250 ) ( )

в'р.'и йщаст| в кай|та'гл| 2255 ) ( )

|ншл! вищати 2270 ( 1з2469 ) ( 53113в )

Ф|п*ансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290

збиток 2295 ( 8354 ) 1 2783 1 )

Битрати 1дох1л) 3 податку на прибщоц 2з00 ( 57 ) ( 163 )

|1рибуток (збиток) в|д припинено{ д|яльност| п|сля оподаткуз€ння 2з05
1{ппстий ф1нансовий результат:

прибуток 2з50

збиток 2з55 ( 8411 ) ( 279ч4 )

/о



!1. сукупнии дох!д

11|. в,лЁмБнти опшРАцтйттих !}и1'РА1'

|у. Ро3РАхунок покАзник1в г|Ри};у'|'ковост'п дкт1:й

(о.гд

рядка

![коветтко ю.Б.

1{оватьова 1-1.|].

(ер|вник 
',

[оловний бухгалтер

|

1

,!

1
{

|

{|
11

3а а::а.;гог'!чгти{|

; гор!о;*

! |()] |срс.) (!{1,()|'()

!}а зв!'гплий

г;ер|о.тт

Аооц|нка (уц|нка) необоротних акт

д-цй^' 0ц1нка) ф''.'.""'"'"'руц
й^.',',.н| куроов| р1зниц!

[нштий сукупний дох1д

[цпп:-пий сукупний доц!д до оподатк

€укугтп:ий доцц ма рядк! в 2350, 2355 та 2460)

3а ат*а.;тог1чтл:а!т

ггер1ол:

г!о|!ерсд|{ь0}''о

ро|{у

3а зв!'гт*гтй

г:ср1о:г

йатер|штьгт| затрати

Бта'грати на 9дл!ц
Б1др,*у'ання на соц|а-г:ьн| заходи

Аморт'изац:я

1ттш1 оглерац|йн1ви 1 0609

13а агталоп'|'::;и[

плер1о.:г

|101{сред}1ьо|'о

року

13а зв1'гтпий

г:ор|о:.п[азва статт|

й.!ии прибуток (.б,''д)'' 9д{
осту акц1ю

с -рй!'" аний чщтий г{рибуто

]{:ав!денли на одцдщщ

!денти

] {-п:

к\



. 1::т:ргтсп'тство |1риватне акц{онерне товариство'' 1 векс 1{ ап|тал''
!а':'а (р1:<, ьг1сяць.

за €АР[10}
(найменування)

'3в!т про рух гро1шових
3а 20 13

ко1пт!в (за г:рямим ]1{ет'о/{ом)

р.

(]таття

. :{::1| (товар1в'

*_];к\ на лода
:-\ вання

:. _ 
_ тр|1\{ання субсид;й, дотацтй

:_:н!-}в в1.] покупц!в 1 замовник1в

] п(1вепнення авано1в

. .: в!:сотк!в за зали11]ками ко1пт|в на пото!тних
- " ..: с]ор;кн!1к|в неустойки (гптра(:|в, пен;

ьких винагород

. . .нзнсових установ в1д ення позик

п.1ат\':

]с)Ё._!\'[ )

.-чт[1['1БЁ] заходи

-:атк|в ! збор{в
- . ::_: _,[1.101! зобов'язань з податк

.: .,|1.1?1\' 3обов'язань '] податк
-.| н.1 !)п"_]ату зобов'язань з |нгпгтх податк!в |

- ;- :.] .1п_1ату аванс|в

;:.'. .]|1._1 01\' |{ФБ€ аванс1в

}..1 .1п.1ату ц|льових внеск|в

|.} _)п._1ат\/ зобов'язань за страховими кон'грактами

] :нзнсових установ на надання позик

\ \ ко1шт|в в!д оп ц|ино| д|яльност|
!1. Р1'х котшт|в у результат! !нвестиц!:;:но}д!яльност!

.-.;-1 в[-] реал!заш||:
з11\ 1нвестиц|й

::]1{9 81_1 дериват{'1в1в

3;!ня в1д доч1рнього п| смства та |ншот господа

- 
\'.' ]жен|-!я

_::]19 !]21 придбання
:. _,Б!1\ 1нвестиц1й

н|,1х актив1в

ивативами

-]!1аЁ1}{я на надання позик
(1ан|{я на дбання до.т| смства та 1н1по1 госпо

!{о1шт;в в!д !н вестиц!йно[ д!яльност!
!|!. Рух ко[!]т!в у результат! ф!нансово| д!яльност!

'_1жен1{я в1д:

_ н.)го каг{1т2ш

1\{!1ння позик

_]ження в,д п
нз-]ход)ке|:{ня

_:с1{ня позик
'.''' _]|]в1денд1в

3а зв!тглг:;:! ггер1ол '.];': 
а: ;;п. :с'тг!,т: :| :й : :с1т|к ;1

4з \411

2591ч6

107 4,10

3110

748 15 ?'6\э9?.

2з88,1

\7 |з6

39518

г--колй--
н;,. толР11[ ш |,|

|: : г'с:слхо2 
|

Форп'ла \ 3 !{с:д за /{к!д г-*1вш 0(и :

.!!1г|я ]-1а сплату в!дсотк1в

ньому п с\{ств1

{{



1нтп| платож|

ч'*'й ру- ""*'ь 
в|д ф!нзцщРо! д!яльноФ

({ 
и сти [д рух гро!шових копшт!ч;4;д|тнш!д9

3алрттпок ко1шт1в на початок

ив зм|ни вш{}отних курс|в на з'ши1пок

али1шок ко1шт1в на к1нець

|д6нтиф!кац!ин!
\ код 21600862,#

(ер!внглк

[оповний бухгалтер

9ковенко }0.Б.

1{овальова !{.Б



[[1дприсмство |1риватне акц|онерне товариство''1веко ('ап1тал''
[ата (р1к, м1сяць, ниоло)

за €АР||Ф}
(наймещвання)

3в1т про власний кап!тал

за 20 13 р.

Форма }.,1 4 (од за дкуд

€татгя

(ап1тал у
дооц1н-

к1}х

Аодатко-
вий кап1тал

Ёерозпо_

д1лений
приброк
(непокри_

тий збиток)

початок року
67617

тна обл|ково|
._т|тики

н;1равлення

:! зм1ни

шоригований
67617

( 8411 )

!шии сукупнии
тц за зв|тнии

ц!нка (уц1нка)

ц!нка (уш!нка)

!рсов| р!зниц!

;!стка !н!пого

!к}'пного доходу
ц|кованих !

|:|ьних

;{:::тати власник1}м

л;аэ::ен:и)

р*{о\тк\'-1о

//



Б|драхування до

резервного кап1талу

€ума чистого
прибщку, налехна

до бюлжец
в1дпов|дно до

законодавотва

€ума чистого

прибрку на

створення

спец|а.гльних

(ш1льових) фонл1в

€ума чистого
прибрку на

матер|шпьне

заохочення

Бнески учасник|в:
Бнески до кап!талу

|[огатпення

заборгованост1 з

кап1та-глу

Билунення
кап!талу:
Бикуп акц!й

(насток)

|1ерепродаж
викуплених акц1й

(иасток)

Анултовання
викуплених акц|й

Билщення чаотки

в кап|тал|

3менш_:ення

ном|нально|
вартост! ащц
[нтш! зм|ни

кап!тал|

1нпл! зм!ни

кап!тал|

Разом зм1н у
кап|тал|

616173алишлок

на к|нець

9ковенко }о.Б.
1(ер!вник

[оловний бух
(овальова Ё.Б.



[1рийтки до р!.лпо| ф!напсово| зв1тцост! за 2013 р!к||риватного акц|онерного товариства к1векс (ап|тал>

!.!нформац!я про товариство
[1риватне акц1онерлте товариство <1векс-1{ап1тал (налат| _1овариотво), код за €,{Р|1Ф у 21600в62, € заре€стованимпР}1ватним акц1онерним товариством' цо проводить свою дйльн|ст{-в т.р'т'[а.п! т;;;;;;;"" мають щ)иватнероз::|шенгля' .{ата роесщац|! |1р,"'','"' 

'*ц!''ерного 
товФиства (]векс (й1тал,> й:.1чя"/ !. о*овна д!я-лльЁсть|овариства -профес|йна д|яльн!сть на фондовому ринку: дйьн1сть з торЁвл1 

'!"'; 
;;;;;; (ли.ллерська та бро-керська д!яльн!сть) та депозитарна дйльн[сть (депозифна д|яльн[сть депо*й; 

';';;;;;;__'
|1рофес!йна д!яльн!сть на фондовому ринку за пер|од, щ'д' ".'"' надасться дана ф1нансова зв|тн1оть, зд1йснловшлася1овариством на п!дстав| л!цензй вид*^ йк цпог. н''"р, 'ф'-.'^ ,|ценз!й та дата !1 видач!:сер!я Ав :']$286648 в|д 08.10.20]3^р,_ф28.6647 в|д 0в.10.2ъ1зр, х9286649 в;д 0в.10.,013 р-.,йвььзя ";. 10.10.201зр...\э28б650 ви 08.10.201з р, ф286579^^вй 08.1о.201з р., ш!вэ;з_т в1д 0в.10.2012 р',7{з6й1т ътд 27 '09.2010 р.'}'з.185010 в|д 08.10'2012 р.,ш9185'1з2 в|д 08.10.20|2 р., }т|зт}6тзо 

';д 
ов.:о.:от: р.\[!сцезнаходженшя 1овариства - !кра1на, 03057, м_(и!в, вул.Ёжена -|1отье, буд.12

€ерелня к|льк1сть прац1вник|в щотягом зв|тного пер16ду | 23
]]ата затвердхення ф|нансово{ зв1тнос'! та орга" уфав.й|ннш ?овариства, що !1 затвердив _ 3в1ти п|дпис)доться голо-вою |[равл|ння та [оловним бухга:тером та виносяться на затверд)кен!],{ зг1дно €татуц загальними зборами акц1о-

;*";#;^''"'""сться 
до 30 кв1тня року, сл|4::ового за поточним' 3д|йснгосться це в'1"!;й"1^^и."|тй у в1дпов1-

.!!ата зв!тност! та зв1тний пер1од _31.12.20|3 р'' зв|тний р|к20138а"тюта зв!тност! та одини|л !1 вим|ру_ р'"й. .'-. щ,.

2. основа пиготовки ф!нансово[ зв!тност!
Ф|нансова зв1тн!сть була п|дготовлена згйно й!хнародним стандартам Ф1нансово1 3в|тност1 (мсФз). Ф|нансовузв|тн!сть за р|к, що зак!!{чився з1.12.|3 р', було п|дго{овлено в!дповйно до м€Бо 1 ,,поданй 

61н'нсо"'о, ."|т|',, !ззастосуванням форм ф|нансово! зв|тност|, затв. [аказом йФ)|']\гэ73 в|д 01.02.20|з р . щ 6;на"Ёо* зв|тн1сть е пер-шою ф1нансоволо зв1тн1стю, пйготовленою в!дповино до мсФз.
||ерев|рка в|дпов|дност1 вимогам й€Ф3 оц!нки актив!в та зобов,язань, в1дображених на Баланс! ,1.овариства 

станомна 3|.12'20|2 Р.' зд|йснена щодо сутт€вих бштансових статей 1з
нес1'ттев1 статт|. 3м|ни, пов'язап! з переходо' на мсоз, в;до.'#]#{?}]]11;'ъ*т:';:#;:жу*ж;
в кореспонденц1! з нерозподйеним прибутком на понаток 2011р.
!ана ф1нансова зв1тн1сть була п1дготовлена, виходячи з щищщен1{'1' що 1овариство буде продовжувати своло:1я;тьн!сть в майбутньому, цо ма€ на раз! реа.гт[зац1ло '.'й;' ,' пога|цення зобов,язань в ход| звичайно|господароько| д1япьност!.

з. 0бл!кова пол!тика
Фб':!кова пол!тика в [овариств! регламе}г! усться 3аконодавством укра|ъи та Ёаказом по п!дщисмству ',проорган|зап|ло бухгалтерського обл1ц та обл|кову пол|тиц '' ф1-обл в1д 11'.о2.2о|з роц . [{ол1тика ф}ъц€ться назаконах укра!ни (|1ро бухгалтерський обл1к), основних щинщ.1пах м|жнародних стандарт!в бухгалтерського обл1ц,члнно}1у законодавств1 ущатни. Фбл!кова пол1тика 1овариства затверджуетьс' наказом |олови [{равл!ння.1]я сь-таданття ф|нансово| зв|тност! у в1дпов!дност| до мсФз кер1вттицтво зд!йснтовало .ш!ц 

'й'";", зобов,язагъ,:'\о_1|в та вищат на основ1 щинципу обачност|. Фц1нка зд|йсйеться в|дносво 
",р*"л''"'т вартост| ф1нансових.-;:р1т:ент!в.

;:;'] ф,нансова зв|тн1сть сютадаеться з насцпних ф!нансових форм: Форми )\! 1-Бапансу (3в!ц що ф||{ансовий;::'; ; Фор:т:и }{я2_3в1т що ф1нансов1 результ!ти (3в!т про сучпн}й дох1д) ] о"р"" ш з- з"1| .р'!у* щ',''"* *',,-_:э }з пря\||1м методом); Форми ш94 _ 3в|т про власний кап1тал.

-1{] попеРе'1ньот ф|нансово{ зв|тност1, ск.лгалено| в 2073 р. на основ[ [\4(Ф3, будуть використан1 у якост1 пор|влляль-:;:\ :з]{}{\ _1']я ск.лаланття повних ф|нансових зв[т!в за й€Ф3 за зв!тн1 пер! од" э6та р'

'.'Б'_1анс (зв!т про ф!нансовий стан) Б1домост1 активу Ба1ансу вик.'1адено у розр|з! оборотн|'( та необорот1{!'( акти-з:з !]шньт' ба'тансово! вартоот1 акт:в|в та зобов'язань зд1лснено за |сторикйй й;"й;Б поданли у Бштанс!::_'..нен(1 Роз\1ежування актив|в та.зобов'язань на потонн| (оборотн|) та непотоз"; (нЁоооро'[йдповино до вимог\?:}:' ] ' по']а1]ня ф|нансових зв|т!в>. [о потонних а*тив|" та ]'бов'"зань в|днесено 
"у]{, 

й'''йц,'."ся до в'д|п-
; ;:.;з_чня або пога|'1|ення протягом 12 м1сяц{в в!д дати бачансу.
||. }!соборотн! активи 8с! |нлц1 активи, кр1м оборотних, визнан| необоротними.
{. !,| - неча | ер!а.1ьн| активи
!зхз:ср!а:ьн! активи товариство обл!ковус та в]дображас у ф|наноов!й зв1тност! зг1дно мсБо 38 (нематер1а'!ьн1

:з_:'яз;: ' |!ерв!сна варт1сть нематер!альн]'х актив|в, в!добрахейих на баланс| станом на з!'|2,20|з Р., становцть 27
_1.". -1]- _]-. !-*''''сться 

з вартост| л1ценз|й на зд|йснення щофес[йно| д|яльност! на фондовощ/ ринку та црощамного_!эс"езпеченют'

[]-];:.' :.':знс.1 |нфор:т:аш{! у ф!нансов!й зв!тност1 за 2013 р. розкриваемо насцпщ 1нформац|ю:
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-перв|снаварт;сть'заяко}онематер1альн!активив!дображен|вбаланс|напочатокзв1тноголеР:_--]..Ё1а']а€20т!]!
фн'; 

теп!апьн! яктипи в!побоа>кен| в б: сь1 а!а€ 21 т|'';] 
'ер'1с"' 

варт1сть, за якото нематер1альн1 активи в|Аображен| в баланс| на к!нець зв|тног(1 пе::!:-' '

грн.:
- 3-''*'"' вар1 |сть нематер!альних актив|в та сума наколичено| амортизаш1? на почат0!{ -- -' '-' 1.'к} складас .

тис. щн'. та 4 тис. щн' в!лпов!лно:
- залйкова варт1ст1 нематер|альних актив !в та сума накопиченот амортизац11 на к|нець 3в:]; : : __ : ] ]:: ск._тадас 21 т::

щн.' та 6 тис. щн. в1дпов|дно;
- нематер|альн1 активи протягом зв1тного пер|оду не вибували;

- амортиз ац|я за 2013 р!к нараховувалась прямол1н1йним методом щом|сячно та пооб'ск::_.__ .

_ нарахована амортизац|я за2013р. складае2 тис. цн-;
- нематер1атльншс актив1в' як! визнан1 активом, з вид]ленн'{м вартоот1 нематер|альн11\ э1':,1: : _:,:',1:|_;1\ \

об'сднання п|дприсмств' немас;
- зм1н г1ерв|снот вартост1 та накопи1!енот амортизац|| нематер1альних актив|в } !-,'...:':_ _.::_-:']нк11

2013року не в|дбувалось,
- змен1шенн,| корисност1 1 в|дновленн'1 корисност| у зв|тному г|ер|од| не в!дбува-]ось:

- 1нтп| зм|ни перв|снот (переоц1ненот) вартост| та сума накопи1{енот амортизац1т Ё3]т1;-;] ]_:- зв1тно]

[ер|од1 не в|дбувалось;
- нематер1альних актив|в, щодо яких 1снус обмеження права власност|, немас:

- переданих у заставу нематер1альних актив1в немас'
- угод на придбання в майбутньому нематер1альних актив1в не укладалось:
- витрат на досл|дження та розробки протягом зв1тного г|ер|оду не було;

- нематер|альних актив|в, отриманих за рахунок ц|льових асигнувань' протяго\' 3в]. г.:. .

4.1.2.Фсновн1 засоби.
Фсновн1 засоби 1овариство обл;ковус та в|добрахсас у ф|нансов1й зв1тност1 зг|-]н!' }.1,*-:

вн| засоби обл|ковуготься за моделл}о соб|вартост1 ' яка полягас в наступно}!\: :.'..1 _

новних засоб]в обл|ковустьсяза його соб1варт1ст1о за вирахуванням накоп{1чен\__'] :\[,-:-

в|д знец1нення, визнаних зг|дно мсБо 36 <3ментпення корисност| актив|в>.

1!одо поданот 1нформаш||у ф1нансов|й зв|тност1 за2013 р. розкривасмо наст\ пц. .!; :: '']: _.

-перв|снаварт|сть,заяко}оосновн!засобив1дображен1вБаланс1нак|нецьзв|тн--.- -;:.: _ :

ск.'1адас 715 тис. грн.
метод амортизац|| прямо л|н|йний, терм1н корисного використання (експл1атац;: 

" 
!: - :: - " '' 

_:._ :

н'т амортизац|т' 1

- перв1сна варт1сть та сума зносу на початок зв|тного пер|оду ок.]тадас 836 тттс. щн . ": --: - - _:

- зали1шкова варт|сть основних засоб|в на початок зв1тного пер;оду склада€ 3 88 ;т:; .: .
- основних засоб1в, як1 б були визнан1 активом, 3 вид1ленн'1м вартост! основ;;:\' ::-": : -.:
об'сднангтя п|дприсмств нема€.
- переоц1нка основних 3асоб1в протягом зв;тного пер|оду не в{дбувапась;

- сума нараховано| амортизац|т за2013 р|к складас 77 тис' грн.
- змен1шення корисност1 та в1дновлення корисност1 не в|дбувалось.

- 1ншлих зм|н перв1сно| вартост| та суми зносу основних засоб|в у зв;тному пер|с-т:; .;
- протягом зв1тного пер|оду в1дбулося надход)кення основних засоб1в на с1':т1 35 .;:;
- перв|сна варт1сть та сума зносу основних засоб1в на к|нець зв|тного рок} сь-13]:'-

пов|дно;
- залитшкова варт[сть основних засоб|в на к|нець зв|тного пер|ощг складас 299 тттс :::
_ основн!{х засоб!в, шодо яких моглиб !сцвати перелбанен! чинним законо]ав(]5.'\| -:'.';:;-:;_,.'.-..:!ння.корист'

вання та розпоряджен1]я, нема€;
- переданих у заставу основних засоб|в немас;

- угола про прилбання в майбутньому основних засоб[в не ук.,1ад11лась;

- основних засоб|в' що тимчасово не використову1оться (консерваш1я, реконст} :<-.]:я. :: -: !:''1з,'::

- перв!сна варт|сть повн|стто амортизов1!них основних засоб1в, що продовж} к1ть _5;]!||:]|;:]:'.э:];{ся. нан!нецьзв._.
ного пер!олу складас 15 тис. щн.
- протягом зв!тного пер1од; зд!йстттовалося вибуття основних засоб!в на с1':т1 156 ;;]с ::1. Б ]..\!} ч!!с,_1! вилучен:'

д!я щода1у на суму 35 тис. щн.
- основних засоб!в. отриманихзарахунокц!льовоговикористаню1вщодовжзв!:нс:.':е::-_:'. неб}.по:

- зм!го1 розм!ру додаткового кап!талу в результат! переош!нки основних засоб!в т; .'ц!''тэ:+'з,.{;ч ш0]о його розпол|._
м|х власниками (утасниками) вщодовж зв1тного пер1оду не було.

4.1.3.довгостроков! ф!цансов1 1нвестиц|т
з 01.01.2015 р. набувас нинност[ \4€Ф3 (]гк5) 9 <Ф|нансов1 [нстр1тленти>. 

' 
\1€БФ , 1.+5 , -х',_.9 ,,Ф1нансов! !нсщут:.-

нти: ви3нання та ош1гша> щипиняс лБ.
мсФз ({гв$) м9 (Ф|нансов! !нсФументи) до набрання нинноот| 1овариотвом не 3аст!1с(1в\ €ться. то\1у при ск-]1ада:-

н1 ф|нансовот зв|тност| за 2013 р. оц1нка та формування |нфоРмац1т щодо ф|нансовтгс !нсщ1::ент!в з:|йстпоеться ]:-
вариством з урахуванг:ям вимог й€БФ (1А3) 39 <Ф!нансов! |нсщутленти: визнан}ц та оц!нха '

[овгостроков| ф1нансов| [ттвестиц|!, як| обл[ковуготься за методом раст! в кап[тал| {нтш:п п!:пр п:ст:ств на 3|.|2.2(- |

р. ск1ад!11оть \ 756 тис. щн.. {нтш1 довгосщоков1 ф1нансов1 |нвестиц1! на 31.12.2013 р. сь'та:ають 8 .109 тис' щн.

результа:

протягс}

* . :: 1\ .1о.

- ::' _ з}.1 засоби). Фсн'.
_ . _ -;:знанн'{ об'скт с.
_: ::} с:1-1!1чен|о( збитгт

-_:- - _:- .]]]5тттс.грн. в:-.
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!овгостроков| ф|нансов1 |нвестиц|!', як| обл|ковутоться в кап|тат1 |шлгос п|дприемств. ск.']ада|оться з вартост! корпо-

р^''"'и1 прав, ем[тованих товариствами з обмехеното в1дпов|дагьн!стто. ||ри цьому товариство пода€ ощем| ф|нан-
сов| зв!ти як сво| сдиц1 ф1нансов! зв|ти, зд|йсплохоч| обл1к |нвестиш!й у лон|рн| та асоц1йован[ п|дприсмства в!дпов[д-

но до мсБо з9. можлив1сть сш1адання окремих ф|нансовто< зв|т1в переАба.лена мсФз 27 к{(онсол|дована ф|нансо-
ва зв|тн|сть> та 1т4€Ф3 28 <<|нвестиц1т в асоц!йован| п|Априемство д.тш п|лщисмств, ф1нансов1 1нсщ1+ленти яких не

обертаються на орган1зованго; ринках та на п!Априсмства не знаходяться в стан! рессщаФ випуску таких ф!нансовто<
!нсщ1тл е нт|в.
4. 1.4.довгострокова деб1торська заборгован1сть
товариство визнае деб|торсьч заборгован|сть в Баланс!, коли вона стае стороното догов1рних зобов'язатъ 1внасл1док

цьог:) мае [оридичне право отимувати щотпов[ або !нтц1 фнност1. Б залежност! в|А терм!н|в, вказаних в договорах
леб1торська заборгован|сть визначасться оборотним або необоротним активом.

довгосщокова деб!торська заборгован!сть сума деб1торсько! заборгованост|, яка не виникас в ход| пормального

операц|йного циклу та буАе пога1||ена п1сля дванадцяти м|сяц|в з дати ба:тансу. !овгосщокова деб|торська заборго-

ван1сть вйноситься до необоротнто< актив1в 1овариства. !овгосщокова деб!торська заборгован!сть ста!{ом на

з1.12.20|з р. становить 9 583 тис. щн
4.1.5. Б!лстрояен1 податков! активи на к!нешь року в|лсутн!.

4.2.оборотп! активи
Фборотн| активи класиф[кован!, виходяви з в|дпов|дносй буль-якому з критер1!ъ, визначен|л( у п. 57 й€БФ 1 як ак-

тиви, признанен| д'1я використання у А1яльност! товариства протягом операц[йного цикщ/ та не б1льтце 12 м|сяфв з

дати 6а;тансу.

1":;];#;1ж:: я актт{ьи'як1 ущимуються для споживан[{]{ п|д час надант:я послуг, ущавл|ння 1овариства або

д;ш подаль1цого продаху та умов звичайнот дйльност1. 0диницето бухгалтерського обл!ку залас!в е |1 най00'-{ен)зання.

[!ридбан1 запаси зараховутоться на баланс за перв!снохо варт!стло. Барт1сть запас|в на початок та к|нетъ зв!тного пер|
од/ сш1ада€ 2 тис- чн та 9 тис грн' в!дпов|дно. Фц|нка запас|в при списанн1 ни 1нтшому вибутт| зд!йсн1о€ться за ме-
тодом |дентиф1ковано| ооб1вартост1 в!дпов|дно] одиниц|.
4.2.2. дебпорська заборгован1сть (потонна)
поточна деб|торська заборгован[сть _ сума деб|торськот заборгованост!, яка виникае в ход| нормального операт]|йно-

го цик'ту або оборотних актив!в 1овариства. Б[дпов|дно до принциту обанност! та з метото г1окриття у майбуп.тьому

безцад|йно| деб|торсько| заборгованост| 1овариство нараховус резерв с1ълн1впих борг1в . Б розрахунч резерву сум-
н|впих борг|в врахову€ться вся сума просщонено! на дач балансу леб!торсько! заборгованост|.

[еб|торська заборгован|сть за ш|нн1 лапери, за послуги депозитарнот установи та брокерськ1 послуги на з\.122о1з

р. становить | 9з2 тис. Фн.
[еб1торська заборгован1сть за виданими авансами на 31.12.2013 р'-19 тис. щн.
[еб[торська заборгован!сть з бюджетом на 31.12.2013 р.- 6 тис. грн..

деб1торська заборгован|сть за розраху!1ками з наРахованих доход!в на 31.12.20|3 р' -532 тис. чн..
1н1ца поточна деб1торська заборгован!сть на 31.12.20|3 р' _ 2з з24 тис. фн.' за яко1о з,ши1цок резерву сумя|внго<

борг!в становить 1523 тис. щн. [|ротягом 2013 р. було списано безнад1йнот деб!тороькот заборгованост[ на ср:у
435 тис. щн'
!,еб!торська заборгован!сть за векселями в!лсутгш.

4.2.3. ||отонн| ф|нансов| |нвестиц!!
|1отонн! ф|нансов! !нвестиц!1 товариства прелставлен! у виглял| !гвестиш!й в !нсщументи власного кап1тащ.

|!отонн1 ф!нансов| |нвестиц!| станом на 31'12'201,3 р' склада1оть з8 131 тис' щн..
Фц!нка вартост! ф|нансових |нвестиц[й, як| мають котир}занн'{ на активному (орган!зованоълу) фондовому ринц

зд1йсгт+оються товариством за сщавелливою варт!стю. а саме за ш1ною котиррання на активному ринку.
оц|нка вартост] ф|нансов| |нвестиц1] 1овариства, як| не мають котщуван1{'{ на активному (орган1зованому) фондо-
вому ринку зд1йснтототься 1овариством за соб1варт1стю прилбання з ш:|хуванням змен!1]ен!'1 корисност[ зг!лно

мсБо (|А5) л9 з9 <Ф!нансов| 1ясщументи: визнангш та оц!нкал.

Ф!нансов1 1нвестиц||, шо утримран| ло погатцення оц1гллоються товариством п!сля перв!сного визнанн,{ за аморт}{зова

ною соб|варйстю , застосов),1очи метод ефективного в!дсотка.

4.2.4.гро|цов! ко|цти
[рошов! котпти е найбйьлц л|кв1дними активами ]овариства. [роп:ов! котпти в нац|ональн|й валтот1 в|дображалоться

в бухгалтерському обл!ку за ном|нальното варт1стло. |рогпов1 котпти в !ноземн|й валтот| в1дпов1дно до принцищ еди-

ного що1]]ового вим|рника для в!добрахення в обл!ку такох повинн| бри виражен| в нац|онапьн|й ваплот|. 0бл1к

фо1цових ко1цт|в та розРахуттк|в зд!йснлосться зг1дно <<||оложентпо про ведення касових операл{й у нац|она'тьн1й ва-

л}оть), затвердженого постановою правл1ння ЁБ} в!д 15.12.2004 р. х96з7.
Ёа лац складанття ф1нансово| зв|тност1 зг|дно й€БФ 21 

'вс| 
монетарн| статт|, як1 обл|ков}тоться в |ноземн1й ва.лпот|

перераховуються 1 в1[обрахаються по курсу ЁБ! на дац складання зв!тност1.

Фбл|к щотпових когцт1в ведеться в розр|з[ валтот, розр|з[ банк|в, в яких вйкрит| поточн| та депозитн1 рахунки. |ро-
гцов| котпти станом на з1'12,2о1з р' збер|гаються на поточн}'х та депозитних банк1вських рахунках. [ролшов1 коп:ти

товариства в нац1ональн|й вапот| на 3\.\2.20\3 р' станов.]!'{ть 7655 тис. щн., у тому.тисл| в 1ноземн|й ватют! (долар

сш') _ 4 598 тис. щн. Ёа Аепозтттних р:!хунках у гривнях - 1001 тис. грн., в !ноземн!й ва.гтют1 _ 4 586 тис. щн.
4.2.5. Бптрати майбугн!х пер!ол!в
8 Баланс| станом на31'12'2013 р. витрати майбутн1х пер1од1в становлять 5 тис. щн.

4-з. власний кап!тал 
з

/?



г

||ри зд|йснен# щансформац|| Балансу товариства станом на з\.!2.20\2 Р., ск.11аденого за п(()Б9, з метого ощима*

#Бй,"у - мёо3, 
'були 

зл1йснен| фансформап!йн| кор|-{г)ъанн'{, в результат[ чого сальдо керозполйеного пРиб)

тку змен1пено на 1, 687 тис. грн.

€таном на 31 '|2.2013 р. власний кап|тал становить 42 5о9

3аресстрован'1й(пайовий) кап1тал - 10 000 тис' щн',
1(ап1тал у дооц|нка\ - 4 тис. грн.'

[одатковий кап|тал _133 тис. грн.,

Резервний кап|тал - 61 617 тис. грн.,

Ёерозпод|лений збиток _ з5245 тис. грн'

|[ередгшата за акц|т в зв|тному пер1од1 не зд|йсн}овалась

тис. грн. та мас наступн1 ск-падов1:

та п|дприсмство не передбачас зд1йсн1овати операц1т з п(

редтшати акп|й.
1й;;:у "-'л; 

с'''щного кал|талу: зареесщований стацтний кап[тшл 1оваРиства отаном на 31.12.2013 роц сплавс

ний фо1повими ко|цт|!ми та окд4дас 10 000 
'"с. щн., к1льк[сть випущен!о( прост!п( !менн}о( акц1й складас 20 0ф Ф

йц!]''';'-"'' варт|сть акш! складае 0,50 фн. за од|у щосц акш1*о. неоь,]аченот частини €татутноло кап1та:

нейас' 3м1ни щотягом зв|тного пер|ощ: в к|лькосЁ акп|й не в!дбрштаоь'

Атв|денди протягом 2013 року не нараховР:1лись та но с!]лачрш1ись_

1;?"'"з|]}#:",]!:''"н,'.:'"н];'#""'иства ' що вини*1!а в насл!док минултос под;й [ погап'ення якот призведе .!

'""',*"* р"'1р"Б компая|т. Фбл|к та визнат:лтя зобов'язаяь зд!йстллоеться 1овариством в в!дпов[дност| з й€БФ 3

кРезер"и, у"ой .обов'язантля та умовн1 актив{'. 3 метохо обл!ку зобов'язання подйя}оться на довгосщоков!. потс

'"[ 
й''6'"'",*', пов'язан| з необоротними активами , ущиман;д}{и д]1 { щода:ку, та щупами вибугтя.

|{оточн1 зобов'язання в1лобраха:оться на дац бш:ансу за сумо|о поп!]цен!'{'

станом на з|.12.201з р. загальна сума поточнгл< зобов'язань склшла - 49 112 тлс. цн..' з яки:<

по1очна щедиторська заборгован!сть за товари, роботи, послуги _ 11 тис' щн';
.абор-"й|"'ь з! розрахунками з б!оджетом -102 тис. щн., у тому киол1 з полатц на приб1'ток _ 2з тис. щн.;
|нтп| поточн! зобов'язантля _ 49 059 тис. щн.
Б|дсщонен[ податков! зобов'язання та доходи мйбутнй пер|од1в на лац балансу в!лс1тн[.

5. Форми )\}2-3в!т про ф!нансов| результати (3в|т про сукупнпй дох!д)
вс| с!атт1 доход[в [ 

_вищат, 
визнан! у зв[тних пер1одах вк.,1|очено до ск.]1аду 3в1ц про с1'купний дох1д.8ищат

в|добрат<атоться в б1хгаттерському обл1ц однояасно з! зме]шенняпл актив1в або збйь:центтям зобов'язань. Бигратац

зв|тного пер|ощг визна|оться або зментценття акттв|в або збйьтпенгля зобов'язань, що пР[водить до змен1!!ен|'{ влас

ного кап|тапу 1овариства, за у\.1ови'.що ф вшщати можуть бути достов|рно оц1нен|. БиФатами визн:1ються в!{тра]!

'",,'.' '"рйду 
одночасно з визнан!],[м доходу, для отриманн'{ якого вони зд|йснен[. вшграти на податок на приб;;

ток вкп!очш0ть податки' ро3Рахов:1н1 у в!дпов[дност| до чинного з:1конодавства 9щайи. 3а 1:лови, що оц[нка дохо-1

мохе бути Аостов1рно визначе!]а' доход у ''зв|т! що фйансов1 результати" в1дображасться в момент надходжен!

акт:шу або пога!пен[{'{ зобов'язання, як| щизвоАять до збйьтпення власного кап!тащ' п[:щисмства. 3а умови, ш

офнка витрат може бути достов|рно визначена' вищати в1Аображатоться у ''3в[т! про ф|нансов! результати'' в момеп

вибуття активу або зб|льшення зобов'язання. 3в1т сшгадено за призначен!'1м вищат'

{истий дох!д в|д наданхля брокерських посщг та пос.туг [епозитарно1 установи за2013 р[к ск:алае 653 тис. щн.
} зв1тному пср1од| ощимано 1нтшпх оперфйних дохол1в 6 864 тис. щн'. у тому япсл1:

- с)}{и 
' 
що поверта.тоться |з резерву сумнБнхл< борг!в _ 5 806 тис. щн..

- в|д операц!йно| кщсово! р|зтлиц! 
_ б тис. щн.,

- дох!д в!д реал|зац!! оборотних актив|в 24 тис. щн..
- олерхан| шлцафи, пей, неустойки 440 тис. грн..

- !шп! операЁйн| Аохоли 569 тис. щн..
Адм!н1сщ!тивн1 вищати, пов'язан| з ущ;ллатлням та обс.тцговуван|],{м компан|1, у 2013 рош| ск.ттшги _ 1 745 тис. щн..
8гщати на збр - 11 тис. щн.
ьгш1 операш|йн| в\т[Ра.!и - 5 001 тис. щн., у тому '!исл1 списано безнад[йно! деб1торсько| заборгованост1 435 т:к

щн..
1тп::! ф1нансов1 дохоли за 2013 р|к становлять _ 2 168 тис. щн., а саме:

- отиман1 див1дснди_ 746 ти.с' цн,
- доходи за депозитами, розм1щеними у баттках _ 728 тис. щн.,
- доходи за вйсотками по |нгшдд |тлвестицим - 694 тис. щн.
]нц:1 доходи 121 604 тис. щн.' з хпах:
_ доходи в|д щодажу ф|нансових |тшестиц[й 118 991 тис. щн.'
- дооц1нка ф|нансових 1тшестиц!й _ 2 б13 тис.щн.
1нш| вищати - 132 469 тис. фн., з н!д( :

- соб!варт!сть решт1зац|! ф!нансових |нвестиц!й 121181 тис. цн.'
- ут]|т:ка ф!нансових !нвестицй - 10 665 тис.щн.,
- |нгп| вищати 17 тис. щн..
витрати з податц на щиброк за 2013 р1к - 57 тис. щн'
чистий зб1{ток за 2013 р|к становить 8411 тис. щн.

б.3в!т про рух гро:шових ко:шт!в(за прямим методом)

{



1овариство ск-гтадае 3в1т що рух щолповтл< котпт|в зг!дно мсФо 7 <3в1т про рух щошовто< когшт|в> щямим методом'
зг!дно з яким розкривасться !нформаш!я що основн| класи валових надход)кень щошових кошт!в чи в11лов|-п ви|1лат
що:шових котшт|в. 9 зв|т1 в!дображений рух що!|{ових коптт[в в!д операц|йно!, |нвестиц1йнот та ф|нансово! д1яльност1
1овариства. ||ри складанн1 3в|ц про рут щотпових ко:пт1в (за прямтпл методом) за 201з р. товариством пор1вняльна
|нформаш|я за 2012 р не цадасться .

9 статт| к1нгц! надходження>_в|дображаються |нтц[ надходження що1цових когцт!в вй операц|йно1 д|яльност!, зокре-
ма надходхен1л щотцовцх колллт1в в|д кл|ент!в за брокероьким договор!|ми дтя зд|йснення 1овариством посщ/г щодо
операш!й з ц!нними паперами на п|дстав! замовлень кл!снт!в.
7.-|1ов'язан1 особи товариства
протягом 2013 р. 1овариство зд|йснювало операц|т з пов'язаними сторонами за звичайними ц|нами.
8.8иплати прац1вникам
[{ротягом 2013 роц щац!вникам 1овариства ви11лачралась зароб|тва плата зг!дно штатного розштаду. |{ростронено!
заборгованост| станом на 31.12.2013 роч нема€.
9. Ёа вимоц й€Ф3 8 <Фпераш|йн1 сегменти): 3г|дно <||олохентля про орган!зат{|ю бухгаттерського обл1ку та обп!
кову пол|тич> 1овариством не встановлен1 ощем| гооподарськ[ ни геощаф1нн| сегменти. |{ротягом 2013 рощг 1о-
вариство зд1йонлова.лго д!яльн1сть в одному геощаф!нному та б1знес сегмент!, отже ,{одаток до р!кно? ф|нансово! зв1-
тност! <|нформацй за се|'1\{ент!|ми)) не гоцвався.
!0. }мовв! зобов'я3ання та операц!йн! р[|зикп
Ёконом1чна сицац!я. законодавство | вормативк! докумевти, як1 втштиватоть на економ1нщ сицаць в уща!н!' е
щедметом частих зм|н. тому. активи ! операш!| [овариства мощ/ть наражатися на ризик у раз! пог|ршенгш пол!тив-
но| й економ!нно! сицац|!.
Фподаткування. '!{'кра1нське податкове, вал:отне ] митне законод:вство досить часто м1няеться ! мас суперенлтше
щакцвання. Ёа лумку кер|вництва 1овариства в1дпов1дн| положенн'{ законод:вства |нгерщетован| 1м коректно' то-
му ймов1рн|оть збереженл:я ф1нансового стану' в якому знаходиться 1овариство у зв'язку з податковим' ва;1!отним
законод:вством с досить високою.
1|. [1ол!тики управл1ння ризиками
на дац затвердження ф|нансово| зв!тност1 1овариство функц1онуе в нестаб1льному середовищ1, пов'язаному з св!то_
вого економ1нноло кризого.
|1ол|гплення економ|вно{ сицаф1 в укра!ъ! в значн|й м|р1 залежатиме в|д ефективност1 ф!скальних ! [нтпих заходБ ,
як| зл!йснюва гимщься }?ядом укратни.
1овариство чутливо до в!1ливу р|зних ризик|в, пов'язаних з ф|нансовими 1нсщументалли. |]ол1тика 1овариотва по
управл!нтпо ризиками нащавле!]а на м|н|м!зац|ю потенц|йнто< негативних насл|дк1в для ф1нансових операц|й това-
риства. |рошов! коцлти розм1щ}тоться в банках; як! на момент в[дкриття рахувк1в матоть м1н|мальний ризик дефолта,
щ1м цього ф1нансовий стан банку пер!оАинно перев!рясться | котлти розм|]ду|оться 1пляхом дтверсиф!кац|| ризик|в.
12 Ёа вимоц }1€Ф3 8 : <Фбл|кова пол|тика, зм|ни в бухгалтерських оц!нках та помилк!0:
Ф1нансова зв1тн|сть 1овариства за 2013 р' впер!це пода€ться у в|дпов|дн1сть до мсФз.
3м1ни в обл|кових пол|тиках та вилравлення поми.'|ок в зв[тному пер1од! не зд|йогповагтось.
13. !1од|| п!сля дати бала!!су .Б1дпов1дно до засад' визначентд< \4€БФ 10 щодо под|й лтсля дати балансу, под1т, що
пощебуготь корицвант:я актив|в та зобов'язань 1овариства в1дсутн1 .

-,,..7'-,-.-'

[олова [[равл|ння 1овариства /9ковенко !Ф.Б./

[-оловний бухгалтер /(овальова Б.Б./
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Аодаток ]\ф1 про зд!йсне}{п|я грагпсформац!л
Балаптсу 11рА1 <<1векс }(ап1тал>> ( птадал|, 1'опз:пргхст'во)

ста|{ом пта 3|.12.20\2 р.
до [1рим!ток до р!нпто[ ф!плансово| зпз!т'ппсгс'л'|

1. Результати зд|йснення перев1рки вйпов1дглост'! вимог'ати 1\{(]с}-3 слхц{тпк:л :ппс'л'рг:з!:з д'а

зобов'яза}!ь' в1добра)кених на Баланс! [оварис'|'в:! с'|'а!|()м ппа 31"12.2{112 р.

1 1. Бступ
|{ерев|рка в|дпов|дност| вимогам мсФз оц|нки ак'гилз|;з '|'а зоботз'яза1|ь'

в|добрая<ених на Баланс1 1овариства станом на 31.|2.2012 р., зд|йсгтет{а [цо/1о сут1'с]]их

бататтсових статей 1з оглядом на те' що мсФ3 не розповс1о/{жу{отьс'\ |1а несу'гтсв| с'га':'т'1.

1]г|дно Фсновгтим поло}кенням обл|ково| пол|тики [овариства' затвср/(:кстто| нат(азом ш91 -

обл в{д ||.02.2013 р. <Аля визнат{ення суттсвост| окремих оглерат1|й об'ст<'г|тз об;т1т<у' тт1о

тз|дносяться до актив|в, зобов'язань ! власного л<ат-л|тал! А:т:т в|2цобра)1(с}111'{ у к|л|гтаттсо:з1й

зв|тттост| за пор1г суттсвост| приймасться величина у 5 тз|/_(со'гт<|;з :з|]п т:|7'4суцт<у в121тлс;;з|,:[;тс;

вс|х актив|в, вс|х зобов'язань | власного катт|тату з21 ба:ат*сом без вттут'р|ттттт:х

''','*Ё;;*ванням того, що п1дсумок вс|х актив|в, вс|х зобо;з'ялзаттт, | }}.,1ас11о1'о т<ат:1':'а:ту

забалансом без внутр|тшн|х розрахугтк|в станом на 31.12.20|2р. дцор|тзтттос 105 757тис.]_р}1..

ттор|г суттсвост| дор|вн}ос сум| в розм|р1 5 2вв тис. грн.

€таном на 31.|2.2012 р. зг|дтто обл|ково| пол|тики ]оварис1']]а :

1).порогом суттсвост1 з мето}о визначення аморти:]овагто| соб1]]арт()с'!'| дцсб|'горсьт<о:

заборгов}ност| шрийма€ться величина' що ста}]0вить 2 "1';з|;( 1]{:|'||.]{},{'{01'су}т\и

деб|торсько| заборгованост| за статтями 6алансу, ят<1 с су'гтс!3Р1ми;

2).порогом суттсвост1 з мето}о формуван11я в|дстронених 11о'.(а'гк()}]}1х аяс'гитз|:з (!}1 !А).
в|дстронё,'* 11одаткових зобов'язань (впз) приймасться ве'{ит{ина, 1}\0 ста110]]и'л'т, 5"/о

в|д податково| бази довгострокових та поточних ф|нансо}]их |гтвес'т'ит{|й.

3)'порот'ом суттсвост| з метотФ в|добрая{ення переоц|нтсрт або зме1{т1{е1{г]'{ к0рисг*ос'г'1

довгострокових та г{оточних ф|нансових |нвес'гиц|й гтриймас'|'ься величит{а' {|\о

.'а*'ови1ь 0,3,А в|д загально| суми балансово| вартос'г| дот]гос'1'роко}]их та 11о'го1-{{{их

ф|ттансових |гтвестит{|й.

1.2. Результати зд1йснення перев|рки в|дпов|дцост|_.9дц9_-гащ"й(]Ф13 с;т1|ттки

довгострокових ф1нансових |нвестиц|й, в|дображених ца-Б*?ц]^а&чц]-о_]'1арц91"ра "9*|а|1-9.\! ||а

31]22012 р.
Барт1сть ]{овгоотрокових ф1нансових |нвестиц1й на Батанс| '1'о;зарис'гтза ста1|()м }1а

з1.|2.2012 р. становить 11 290 тис. грн. |{ри перев|рш| в|/_цттов|/{гтост1 тз|,,{обра>т<е1{}1'{

вартост| ]]овг'острокових ф|нансових 1нвестиц|й ста1{ом на 31.|2.2012 \'' ]}им()1'ам м0Фз
'[овариство керувсш1ося наступним.

3г|дно вимог п(с)Бо та обл1ково| пол1тики 1овариства , затвер](>тссттот на1(аз0м .}[р 1 -об:т

в|д 01 .01 .20 12 р. , ?овариство зд|йонтовало оц1нку довгос'гр01(о]]их к!|т+аттсо;зттх |тл:зссти;ц|й

на дату 6.алансу (станом на 31.12.20|2 р.) за ст1ра}3е/(ли|]ото :зар':'|с'гто, -яг:<а от{1;л10'|}а1?1с'!

'[овариством за наймен1пим з б|рх<ових курс|в' виз}{ачених 'га о11ри]{|0]'(г1е}1их 1{а |(()я(1{0\1у :]

орган|затор|в торг{вл|. !кщо довгостроков1 ф|ттаттсов| |нвсстит{||, сэб"гт1коватт| 1та ]3агагтс1

1овариства, не ма]1и визначених б!ржових курс|в, сг1равед ]|и13а ;зар'г|с'гг, :'|:({{{

довгострокових ф|нансових |нвестиц1й визнача-]1ася 1овариством з урахува1ть{'{м т11л:. ятс!

склалис я на пАт к}кра|нська б1рх<а> при укладанн| остатттт|х уг0]( тта з/д|йсне1{}{я оттератц|й

з ,такими ц|нними пашерами. Ф|нансов| |нвестиц||, с11равед'{иву варт1стт' я1(их 7'цос':'ов|ртго

визначити бу*о немо)к-т1иво, в|добража]тись на дтц ба:;алтсу за ].х соб[лзар_г!с:т<;.

3г|дно мсБо 0А5) м39 <Ф|нансов| |нсщумег{ти: виз1{ан11я та от.11ттка> от1{ттт<а ф|ттагтс01]()-!'{}

активу п|д час перв|сгтого визнангтя зд1йсн}осться за |хньото ст1ра}}е/]]11'1во10 ;зар':{с':т<) 1пшос ви'ща'|'и

}1а операц|го, як| г1рямо в|дтосяться до прилбання або виг1уску (:|ттаттсово1'0 а1стиву. ()тлрагзс](-}1и!}а

варт1сть _ це суу1а,заяко}о мохшаобм|няти актив або погаси'ги забор;'оватт[с';т, 1] о[1ера}11:гх пц!>л<

об1знанрпии, зац|кавленими та незалех(ними сторонами.
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Фц|нкото справедливо| вфтост1

котируват1ня на активношгу ринку,
визнан}{| ф1нансового 1нсщуменц,
на активному ринку.

'1-ш<им чином, оц|нка вартост| довгосщокових ф|т*агтсових |тт:зсс'гит(тй. :п<а

[овариством станом на3]:.12.20]'2 р. в|дпов|дно до вимог 11(0) Б0, :з|;ц:ов|дцас

0А5) ]\г939 <Ф1нансов| |нсщументи: визнанн'{ та ог1|нка>, тому т;ар'т{сть

бу.;га :з]ц|йс;:етта

}]им01'ам мс1]0
/(овт'остр01{01]их

ф|нансових |нвестиц|й станом на 31 .\2.20|2 р. не п!длтягас коригр]ан1{1о.

1овариством тако}к перев1рено ч|4 с об'сктивгт| св|дчет;ття зме1{ш1е1_1|{я корис{1ос'г1

.'.*''.'.,их ф'1нансових |нвестиц|й внасл|док одн|с| або т<|ллькох 11од1|й, *ткт в|дбу;:ися :т]с:тял

перв|сного вйзнання цього активу. 3а результатами перев|ртси таких об'ст<'гив}{их стз|/1чегтт, тте

встановлено.

|3=_Рэзультати зд;исне перев1рки в1дпов|щщ.9:.|.Р-цщ9^;' 4м \4!с}3 .()т}'!ц!!ц1!тцц::д;тцх

ф!'*^, .'*'*Б,..'''|й, ,|,'б''*.'''* ''' Б-'''"|&царичд-дац!-щц9щ 11ц ].1 ]).2-01} р,

вщ'16', п'*""* ф|нансових |нвестиц|й на Баланс| '[оварист}]а стан0м тта 31'12.20|2

р. .'й'вить 45 994 тис. грн. та скл адаетьоя з вартост| облл|гац|й вгту'гр|тт::тт,о| ;'"цер>т<атзг:о|

г{ози1(и та акц|й укра1нських ш|дприсмств. [{ри гтерев|рг1| тз|дттов1/{гтост| :з!дцобра}ке111{'{

вартост| |{оточних ф|*''''.','* |нвестиц|й станом на з|.\2.2012 р. ]]имо!'ам мсФз
[овариство керува]1ося настушним.

Амортизовану варт|сть обл|гац|й 1овариство визначас г1о '1'спер1|шг{1и вартост1

майбутн1х платехс!в, як| отримае [овариство 11о об.гл|гаг{|ях (к:'ттоттн| *зигт:та'ги т'а сума

11ога1пення)' яка с також справедливо}о варт1стто об:т|гац|й. 3а рсз1'"{},'1а'[ами розраху111(у

булло виявлен', ч' розб|х<н|сть м|я< балансово|о та амор'гиз()]]а}|01о тзар'г|ст'то об.;т!т'алт|й с:

ни}кчим за пор1г суттсвос.г|, прийнятий для визначен}{я ттсобх|дттос'л'| з/]]йспе::тт:т

коригувань б'алансово] вартост| цих ф1нансових 1нструмегт'г|в, у:3в'я:]ку з т{им к()ригу]]а11{{я

не зд|йснюва_г!ося.
3г|дтто вимог п(с)Бо та оф1ково| пол|тики [овариства, заг]]эр.ц>хсетто| т1ака3ом ]х[' 1-об;т

в|д 01.01.20 \2 р.' [овариство зд|йснтовало оц|нку вар'гос'1'! ат<гц1й укра|ттсьл<их ем|т'етт';'|;э.

ят<| облт|.''у.'!." у ..й'л1 поточних ф|нансових |тлвестигц|й }{а ](а'1\' бштаттсу (статтом гла

з|.|2.20|2-р.) за справед.]1иво}о варт1стго' якаот{1ъттова-гтася 
'1'о:заргтс'гв()\| зат ттаймс}{{11им']

б|рх<ових курс|в, визначених та оприл}однених на 1(о)к1{0му з 0р1'а+;{_;;тгс-тр|;з':'орт'|;з:г|. }[:<тттс;

пот.очн| ф|йнсов| |нвестиц||, обл|т<ован1 на Ба-гтанс| 
'[олзарис'г:за. 11с }1&{и |]и:]11а1{с11и'\

б|рх<ових курс1в' справедлива варт|сть таких г1оточних ф|наттсових |тттзсститт|й *зизгта|1ы|ас'|

?овариством з урахуванням ц|щ як! скла-]1ис я ъта пАт к}кра|г1€],1(? б|р>ка>> 11ри ук.,{а.;(аттлт]

остаттгт|х угод на зд|йснення операц|й з такими :{|ттними г{а]1ераш1и. Ф!т*аттсов| |ттвес'л'итц1]'

с11равед'1иву варт|сть яких достов|рно визн а|ш1ти було г1емож.]1итзо, ;з1,,::'оброт<штись 1{а ,1агу

батансу за ?х соб|варт!стто' 
{ст0ументи: ви 1ка) о;1|ттт<а ф|г}аттсо:зот'о3г|дно мсБо 0А5) ]\ъ39 кФ|нансов1 |нсщументи: виз1{ан}1'{ ',га 0цш

*й;;д.''''перв|сного визнання зд1йсн}осться за !хьтьото с11равед{иво1о :з:трт'|стт<) ]1^]п()с 1]!{']'раг14

,' 
'.'-р'щ|то, 

як| ,'р^,' тз|дносяться до придбання або ви11уску ф|т'агтссэ:]от-о ак1'1{ву. ();лра!}с/(]{и]]а

,.,р'ьй ,_ 

'.|,с}ъда, 
за яко}о мо){сна обм!няти актив або погаси'[и заборговатт1ст'т, в о!1сра{т|:гх м|>т<

об|знаними, зац|кавленими та незалех(ними сторонами'

Фц!тткото сг1равед{'{иво| вщтост| шри перв|сному виз1{а1{!'11 ф|нштсо1]о]'0 |ттс'щ.тълс\т'|у, я1<ий тте мас:

котирр а1|няна активному ринку, е ц1на операш||. Фц|нт<ото с11раведлли:зот варгос'г| 11ри [1ср!]|сттому

,,'=,,}"''1 ф|ттансового 1нс.щфет{ц' який мас котирранн'1 на акти]]{-1ому ри1]ку, с т{|тти к0'г1'1рра1{1ш{

'" Ёж"{}##)';ц|нка вартост| г1оточних ф|ттагтсотзих |ттвестит{!й. яка буэта здЁйсттстта

1'овариством станом на 3 т.та.)о:э.р. в|дглов1дно до вимог 11(0) 1!Ф, :з]/{г'гов].'1ас -1]им0|'аш: й(]1]Ф

0А5, ]$39 кФ|нансов| |нсщ}ъ4ен1'и: визнання та ог{|нка)' тому вар'г1с':-:, 1-[о'го'п*их с}|т'тагтс()т}их

|нвестиц]й станом на 31 .|2.2012 р. не п|шлягас коригранн}о.
-[овариством такох{ перев|рено чи с об'ективгт| св|д'19'''," зме11ш]ег1н'| 1(орис}10сг|

зазначених акц|й ,насл|йк одн!с| а6о к|лькох под|й, як| в1дбу:тися тл|с-ття ттерлз1сттот'о

]]изт{ання цього активу. 3а результатами перев|рки таких об'ск'гив}{их св!д'тетть }{е

]]становлено.

г{ри перв|сному визнан}{| ф|ттагтс()}]о}'о |ттс'лруме1{'ц, який гтс мас

е ц|на операц||. Фц|нко1о справед{ли:зо| лзартост{ 1{ри |1ер1]|сттому

якиймас котирра!{н'[ на а1(ти1зному ри11ту. с т{|тти 1(о'!]иру]]а1{{1'1



|.4' Результатщ зд|йснення д€р ев1рки в1дпов1д ам [()ср--1.9ц1]1ки1чб.гцорц:г<ц|: --заборгоцацо9ццв|добр!тясено| на Баланс1 1овариотва-9таццщ- ца 'з\']229!2 р-.
Ёа Баланс! [овариства отаном на з|.12.2()12р. об:л1т<ов\/[?},0}1 /(еб1'горс!)1(а

заборгован|сть у сум| 38 09в тис. грн., я\<а складас'гься з :

,{овт'остроково| леб1торсько| заборгованост| - 1з 79з тис. грн.

!{еб|торсько||заборгованост| за г|родукц|то, товари, роботи, послуги - 991тис. 1'р{{.

[еб|торська заборгован|сть за розрахунками з бтодх<етом - 1 'гис. грт{.

/_{еб1торсько| заборгованост| за нарахованими доходами' |7 425 ти0. грн.
1ттшто| 1тоточно{ деб!торсько| заборгованост| - 5 88в тис. гр1{.

Ёа Баланс| 1овариотва станом на3|.|2.20|2р. обл1ко;зат-та деб1торсьт<а заборго;загт|с'гт,

11о рахункам 1 в, з7 на заг.штьну суму 15 426 650 гр}{-

з урахуванням шрийнятого порогу суттсвост| в розм|р! 291, ;з|/( :3а1|'а1},{10| супти

заборгованост|, яка обл|ковуеться ъ|а рахунках 18' 37 ста1{ом тта 31.12.2012р', лсб1'горсь;<а

заборгован1сть' яка с менш1о}о за 303 533 [РЁ., не коригу€ться. }3изтта'тетт| т<оригуват;ття. як1
,геж становитимуть с}м}, мен1пу за зазначену, в бухгшттерс},1(0му об;т|т<у }|с

в|добража}оться.
1овариством було проана-т11зовано та зд|йснено коригув а||||я з1{аче}{ня деб|торст,т<от

з аб оргов ан о от1 наступн имут бухгалтер ськими пр ов одками :

|). Ат 37 1{т 13 1| 120 000 грн. - пер1ша коригу}оча г1рово/{1(а (зд1йс:т1е}1ня 1гсре'(}]а:т1с}|тса;ц||

деб|торсько| 1заборгованост| !з довгостроково| в поточг1у у зв'я:зк} |з -гзизттат{ег|им 'гсршл|тлом

пога1шення протя|'ом року з дату| балансу)
2). Ат 442 |{т 37 1724 620 грн.* друга коригу}оча прово/{ка (визгтаисн1{я ам()р'ги3ова;то|

соб|варто ст| деб!.торсько| заборт'ованост|)

1акох< 1овариством булло в|дкориговане са.,1ьдо рах.6416 <[1о]{а'гок на ттрибу]ок>>:

!{арах0в аний податок на прибуток за 201| р. було змег11]]е1{о 1{;[ суму 38 163 1'рт1.. бу:та

зд]|йсттена наступна бухгалтерська прбводка:

3). Ат 6416 (т 441 3в 163 грн. - третя коригук)ча прово/д1(а

1 .5. Бисновок
|{р, зд|йсненн| трансформаш|| Балансу 1овариства с-1'а1{0м 1та з1.12'2012 р''

складеного 3а |{(€)БФ, з мето}о отрима}1ня Балансу :за й0с013, бу;ти з]'(|йсттс:тт|

трансфорпдац!йн| тсоригування, в результат| чого с2|_,т},до 1]сроз1{0]]1;лсттогс; г:рибу г:су

змен1шено на 1 686 457 грн

:

2. Результат перев1рки необх1дност! формува!||{'! ?о;заршлств0м пз!цс'л'ро[{е[[!!х

податкових актив!в (впА), в|дстрочених податк0вих зобов'яз:пхль (131[3) с'|''|}'!01!'| !|а

3|.|2.201.2 р.
3г|дно вимогам мсБо 12 к[{одатки натри6ут'ок) 1-с:тзарис'1'}}0м :з;(|йсттстто ллсрс;;|рт<у

|з застосуванням методу зобов'язань наявнос'г| 'гимчасо]]их р|:зттитць" '{'( р|:злттт:1т, пц1>дс

11ода.гковото базого актив1в та зобов'язань та |х бштансово}о варт1с:'то.

з урахуванням того' що визначена сума вп3 е несу1-гс1}о{о, 'грагтсформалт|йгт1

1(оригування Балансу [овариства станом на 3|.12.2012 р. /1ля в1добра}кс1{}'!я в1{з }'г

зд1йснто1оться.
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