
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова правлiння       Яковенко Юрiй Борисович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 

21600862 
4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12 

5. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 590-54-54 (044) 590-54-64 

6. Електронна поштова адреса 
office@eavex.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013 

 (дата) 
2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 81   29.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://www.eavex.com.ua/ 

в мережі 
Інтернет 29.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки 

1) Пункти щодо паспортних даних фiзичної особи, яка володiє 10 та бiльше 
вiдсоткiв акцiй емiтента, не заповнено, оскiльки фiзична особа не надала згоду 
на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про 
iнформацiю".  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
Вип. АГ № 318843 

3. Дата проведення державної реєстрації 
10.05.1994 

4. Територія (область) 

м. Київ  
5. Статутний капітал (грн) 

10000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

23 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення. 

10. Органи управління підприємства 
8.1. Органами управлiння Товариства є: • Загальнi збори; • Наглядова рада; • Правлiння; • 

Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор Товариства) (далi – Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ «ВТБ Банк» 

2) МФО банку 
321767 

3) поточний рахунок 

26508010093715 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

ПАТ КБ "Євробанк" 
5) МФО банку 



380355 
6) поточний рахунок 

265050351301 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

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

АЕ 
286639 10.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 
У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв 

НКЦПФР даний вид лiцензiї видається 
безстроково та не потребує продовження. 

  

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

АГ 
286650 08.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

27.09.2015 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: планується продовження термiну дiї 
даної лiцензiї. 

  

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

АЕ 
286649 08.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 
У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв 

НКЦПФР даний вид лiцензiї видається 
безстроково та не потребує продовження. 

  

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

АЕ 
286647 08.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 
У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв 

НКЦПФР даний вид лiцензiї видається 
безстроково та не потребує продовження. 

  

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

АЕ 
286648 08.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних 
Необмежена 



паперiв та 
фондового 

ринку 

Опис 
У вiдповiдностi до нормативно-правових актiв 

НКЦПФР даний вид лiцензiї видається 
безстроково та не потребує продовження. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 
- 

2) організаційно-правова форма 
 3) код за ЄДРПОУ 

- 
4) місцезнаходження 
- 

5) опис 
ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" у звiтному 2013 роцi не приймала участi у заснування господарських 
товариств 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 
корпоративного секретаря 

Дата призначення особи на посаду 
корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 
призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

28.04.2014 28.04.2014 - 

Опис Корпоративний секретарь в ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" не обирався. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

-  28.04.2014 - 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 
Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Яковенко Юрiй Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
- - - 

4) рік народження** 
0 

5) освіта** 



Вища, економiст зi знанням iноземної мови 
6) стаж керівної роботи (років)** 
17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
фiзична особа не займала iнших посад (з 1994р. займає посаду Голови Правлiння в ПРАТ "IВЕКС 
КАПIТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду найменування ПРАТ "IВЕКС 
КАПIТАЛ" - Iнвестицiйна компанiя "Селянська iнвестицiйна компанiя" у формi акцiонерного 
товариства закритого типу). 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
06.06.2010 безстроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Голова Правлiння здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно до 
чинного законодавства України та Статуту Товариства; винагорода (заробiтна плата) 
виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного розкладу, винагорода у 
натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, 
в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Товариством не виплачувалась; у звiтному 
перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Голови Правлiння; в особи, що займає посаду 
Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; стаж керiвної 
роботи - 17 рокiв; фiзична особа не займала iнших посад (з 1994р. займає посаду Голови 
Правлiння в ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду 
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" - Iнвестицiйна компанiя "Селянська iнвестицiйна 
компанiя" у формi акцiонерного товариства закритого типу). 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Коровицький Павло Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 
4) рік народження** 
0 

5) освіта** 
Вища, магiстр з iнформацiйних систем 

6) стаж керівної роботи (років)** 
4 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор торгового департаменту ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду 
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська 



iнвестицiйна компанiя". 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 бестроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння здiйснює 
повноваження та обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; 
винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного 
розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова 
винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 
Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Члена 
Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння; в особи, що займає посаду Члена Правлiння - 
Першого заступника Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини; стаж керiвної роботи - 3 роки. Попередня посада посадової особи: Директор торгового 
департаменту ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ 
"IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська iнвестицiйна компанiя". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

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

Щербак Iрина Володимирiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 
4) рік народження** 

0 
5) освіта** 
Вища, iнженер електронної технiки 

6) стаж керівної роботи (років)** 
6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Начальник департаменту "Бек-офiс" Iнвестицiйної компанiї "Селянська iнвестицiйна компанiя " у 
формi акцiонерного товариства закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" на 
момент прийняття Щербак I.В. на цю посаду. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 

04.06.2010 безстроково 
9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння здiйснює 



повноваження та обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; 
винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за звiтний перiод згiдно штатного 
розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалась, додаткова 
винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 
Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Члена 
Правлiння - Заступника Голови Правлiння; в особи, що займає посаду Члена Правлiння - 
Заступника Голови Правлiння немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 
стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Попередня посада посадової особи: Начальник департаменту "Бек-
офiс" Iнвестицiйної компанiї "Селянська iнвестицiйна компанiя " у формi акцiонерного товариства 
закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" на момент прийняття Щербак I.В. 
на цю посаду. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Яковенко Iгор Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
- - - 

4) рік народження** 
0 

5) освіта** 
Вища, iнженер-електромеханiк 
6) стаж керівної роботи (років)** 

6 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не 
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 
21 Закону України "Про iнформацiю". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 безстроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Голова Наглядової Ради здiйснює повноваження та обов'язки 
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звiтному перiодi 
винагорода посадовiй особi у грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась; у звiтному 
перiодi не було змiнено особу, що займає посаду Голови Наглядової Ради; в особи, що займає 
посаду Голови Наглядової Ради немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 
стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Iнформацiю про перелiк попереднiх посад фiзичної особи не 
надано, оскiльки фiзична особа не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч.2 
ст. 21 Закону України "Про iнформацiю". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Яковенко Наталiя Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 
4) рік народження** 
0 

5) освіта** 
Вища, iнженер 

6) стаж керівної роботи (років)** 
2 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не 
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 
21 Закону України "Про iнформацiю". 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 безстроково 

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

1) посада 

Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Коровицька Свiтлана Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 



4) рік народження** 
0 
5) освіта** 

Вища, економiст 
6) стаж керівної роботи (років)** 

2 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Пункт щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала фiзична особа, не 
заповнено, оскiльки фiзична не надала згоду на поширення такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 
21 Закону України "Про iнформацiю". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 безстроково 
9) Опис 

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

1) посада 
Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Ковальова Наталiя Вiкторiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
- - - 

4) рік народження** 
0 
5) освіта** 

- 
6) стаж керівної роботи (років)** 

6 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду 
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська 



iнвестицiйна компанiя". 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 бестроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Головний бухгалтер здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно 
до чинного законодавства України; винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за 
звiтний перiод згiдно штатного розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не 
виплачувалась, додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах 
посадовiй особi Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що 
займає посаду Головного бухгалтера; в особи, що займає посаду Головного бухгалтера немає 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; стаж керiвної роботи - 6 рокiв. 
Попередня посада посадової особи: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на 
момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне 
товариство "Селянська iнвестицiйна компанiя". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Ковальова Наталiя Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
- - - 

4) рік народження** 
0 

5) освіта** 
- 
6) стаж керівної роботи (років)** 

6 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду 
найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська 
iнвестицiйна компанiя". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 бестроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Головний бухгалтер здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно 
до чинного законодавства України; винагорода (заробiтна плата) виплачувалась посадовiй особi за 



звiтний перiод згiдно штатного розкладу, винагорода у натуральнiй формi посадовiй особi не 
виплачувалась, додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах 
посадовiй особi Товариством не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що 
займає посаду Головного бухгалтера; в особи, що займає посаду Головного бухгалтера немає 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; стаж керiвної роботи - 6 рокiв. 
Попередня посада посадової особи: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на 
момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне 
товариство "Селянська iнвестицiйна компанiя". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Матешко Артем Анатолiйович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
* * * 

4) рік народження** 
0 
5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

2 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Провiдний фахiвець торгового департаменту ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
04.06.2010 безстроково 

9) Опис 
Пункти щодо паспортних даних та року народження фiзичної особи не заповнено, оскiльки 
фiзична особа не надала згоду на розкриття такої iнформацiї вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 Закону 
України "Про iнформацiю". Ревiзор здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно до чинного 
законодавства України та Статуту Товариства; у звiтному перiодi винагорода посадовiй особi у 
грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась; у звiтному перiодi не було змiнено особу, що 
займає посаду Ревiзора; в особи, що займає посаду Ревiзора немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попередня посада посадової особи: 
Менеджер ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ 
"IВЕКС КАПIТАЛ" -- Закрите акцiонерне товариство "Селянська iнвестицiйна компанiя". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
посадової особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 
Правлiння 

Яковенко Юрiй 
Борисович   13972000 69.86 13972000 0 0 0 

Перший 
заступник 

Голови 
Правлiння 

Коровицький 
Павло 

Михайлович   890000 4.45 890000 0 0 0 

Усього 14862000 74.31 14862000 0 0 0 

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



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

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ЕМП (Emerging 
Market Partners 

Ltd) 
00000000 

- Британськi Вiргiнськi 
о-ви Tortola Road Town 

Pasea Estate  2000000 10 2000000 0 0 0 

Emerging Market 
Partners Holding 

AG 
00000000 

CH-8 Швейцарiя 
(Zwitzerland) - Zurich 

Freigustrasse 15  2000000 10 2000000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Яковенко Юрiй 
Борисович - - -  13972000 69.86 13972000 0 0 0 

Усього 17972000 89.86 17972000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  
Дата 
проведення 30.04.2013 

Кворум 
зборів** 78.81 

Опис 

Порядок денний 
1. Обрання Голови та Секретаря зборiв, встановлення кiлькiсного складу i обрання членiв Лiчильної 
комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на Зборах та затвердження 
регламенту Зборiв. 
2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк. 
4. Прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх розмiру. 
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2012 рiк. 
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 
7. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2012 рiк. 
8. Змiна мiсцезнаходження Товариства.  
9. Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї, надання повноважень 
щодо вчинення дiй у зв’язку iз внесенням змiн до статуту та затвердженням його в новiй редакцiї.  
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
11. Прийняття рiшення про обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. 
12. Прийняття рiшення щодо внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього 
Пiдприємства «Сiнком», надання повноважень щодо вчинення дiй у зв’язку зi змiнами до статуту i 
внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком». 
13. Прийняття рiшення про припинення Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» шляхом лiквiдацiї, 
призначення лiквiдацiйної комiсiї. 
Скликання загальних зборiв здiйснено вiдповiдно до вимог ст. 35 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та Статуту Товариства, пропозицiй вiд акцiонерiв до порядку денного загальних зборiв не 
надходило. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПЕРШЕ ПИТАННЯ:Обрання Голови та Секретаря зборiв, встановлення кiлькiсного складу i обрання 
Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на Зборах та 
затвердження регламенту Зборiв. 
Вирiшили: Прийняти рiшення про обрання: Головою зборiв Яковенка Юрiя Борисовича, Секретарем 
зборiв – Щербак Iрину Володимирiвну, про встановлення кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї – двi 
особи i обрання Лiчильної комiсiї у складi голови Лiчильної комiсiї Коровицького Павла 
Михайловича, секретаря комiсiї – Мiркевич Iрини Степанiвни, про визначення способу голосування 
та порядку пiдрахунку голосiв на Зборах та затвердження регламенту Зборiв: голосування по 
питаннях на зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя – один голос, крiм випадкiв, 
передбачених законом i статутом Товариства, в яких голосування проводиться за принципом 
"загальна кiлькiсть голосiв - це кiлькiсть належних акцiонеру голосуючих акцiй, помножена на 
кiлькiсть членiв органу Товариства, що обирається"; форма голосування по всiх питання порядку 
денного вiдкрита. Регламент ведення зборiв: по всiх питаннях доповiдачам та виступаючим термiн 
доповiдей не обмежувати. У виступах – до 5 хв. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по 
закiнченнi доповiдi, з повiдомленням прiзвища, iм’я та по-батьковi (найменування) акцiонера 
(представника акцiонера). 
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 
Вирiшили: Прийняти рiшення про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 
ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк. 
Прийняти рiшення про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк: не 
розподiляти прибуток i збитки Товариства за 2012 рiк. 
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх 
розмiру. 
Вирiшили: Прийняти рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх розмiру: рiчнi 
дивiденди за 2012 рiк не виплачувати. 



П’ЯТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2012 
рiк. 
Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк. 
ШОСТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 
2012 рiк. 
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 
СЬОМЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) 
Товариства за 2012 рiк. 
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2012 рiк. 
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ: Змiна мiсцезнаходження Товариства.  
Визначити (затвердити) наступне мiсцезнаходження Товариства: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена 
Потьє, 12. Змiна мiсцезнаходження Товариства вступає в силу з моменту державної реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту Товариства у встановленому законом порядку. 
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ: Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї, 
надання повноважень щодо вчинення дiй у зв’язку iз внесенням змiн до статуту та затвердженням 
його в новiй редакцiї. 
Вирiшили:  
Прийняти рiшення про затвердження Статуту у новiй редакцiї. Надати повноваження щодо вчинення 
дiй у зв’язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства, в тому числi щодо його пiдписання та для 
видачi довiреностей та/або доручень, з метою проведення (здiйснення) державної реєстрацiї, Головi 
Правлiння Яковенко Юрiю Борисовичу. 
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової 
ради Товариства. 
Вирiшили: Прийняти рiшення не припиняти повноваження голови та членiв Наглядової ради 
Товариства. 
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення про обрання голови та членiв Наглядової ради 
Товариства, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради 
Товариства. 
Вирiшили: 
1) не обирати нових голову та членiв Наглядової ради, прийняти рiшення про пiдтвердження 
повноважень голови та членiв Наглядової Ради Товариства безстроково: 
- Яковенка Iгоря Борисовича –пiдтвердити повноваження як голови Наглядової ради Товариства; 
- Яковенко Наталiї Олександрiвни –пiдтвердити повноваження як члена Наглядової ради Товариства; 
- Коровицької Свiтлани Василiвни –пiдтвердити повноваження як члена Наглядової ради Товариства; 
2) прийняти рiшення про затвердження умов договорiв, що укладатимуться (укладенi) з головою та 
членами Наглядової Ради Товариства (умови договорiв були наданi акцiонерам для ознайомлення). 
3) Прийняти рiшення про встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової Ради у таких сумах: 
Голови Наглядової Ради Товариства – 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) грн. за 1 (один) рiк;  
Члена Наглядової Ради Товариства – 1000 (одна тисяча грн. 00 коп.) грн. за 1 (один) рiк; 
Члена Наглядової Ради Товариства - 1000 (одна тисяча грн. 00 коп.)грн. за 1 (один) рiк. 
4) Вирiшили: Прийняти рiшення про обрання Голови Правлiння Товариства Яковенка Ю.Б. особою, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (чи додаткових угод, при потребi) з головою та членами 
Наглядової Ради Товариства. 
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення щодо внесення змiн до статуту i внутрiшнiх 
документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком», надання повноважень щодо вчинення дiй у зв’язку зi 
змiнами до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком». 
Вирiшили: Прийняти рiшення про внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього 
Пiдприємства «Сiнком» шляхом затвердження їх у новiй редакцiї, надання повноважень Директору 
Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» Яковенку Юрiю Борисовичу щодо вчинення дiй у зв’язку зi 
змiнами до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком». 
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Прийняття рiшення про припинення Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» 
шляхом лiквiдацiї, призначення лiквiдацiйної комiсiї. 
Вирiшили: Прийняти рiшення про припинення Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» шляхом лiквiдацiї 
пiсля внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком», про 
призначення лiквiдацiйної комiсiї: надати повноваження Директору Дочiрнього Пiдприємства 
«Сiнком» Яковенку Юрiю Борисовичу здiйснювати функцiї лiквiдацiйної комiсiї. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.09.2010 794/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000090732 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.5 20000000 10000000 100 

Опис 

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

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 388 299 0 0 388 299 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 244 197 0 0 244 197 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 144 102 0 0 144 102 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 388 299 0 0 388 299 

Опис Термiни та умови користування основними засобами визначаються вiдповiдно до облiкової 
полiтики Товариства та встановлюються наказом керiвника. Станом на 31.12.2013 на балансi 
знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 299 тис. грн., первiсна вартiсть - 715 тис. грн., 
ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.2013р. – 53,6 %, ступiнь зносу основних засобiв на 
31.12.2013р. – 58,2 %, ступiнь використання основних засобiв - 100%, знос – 416 тис. грн. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Переоцiнка 
основних засобiв за звiтний перiод не проводилася. Обмежень на використання майна Товариства 
немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  42509 50920 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  10000 10000 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  10000 10000 

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

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 
Цивiльного кодексу України та розмiру статутного капiталу Товариства. Вартiсть чистих 
активiв станом на 31.12.2013 року становить 42 509 тис. грн. 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 49172 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: Кредитiв банку, зобов'язань за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними 
паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi - 
за похiдними цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) – 
вiдсутнi. Товариство кредитiв не отримувало та не випускало жодних цiнних паперiв, за 
якими виникають зобов'язання. Фiнансова допомога на зворотнiй основi - вiдсутня. Iншi 
зобов'язання включають: 1) кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11 тис. 
грн.; 2) поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 102 тис.грн., у тому числi з 
податку на прибуток 23 тис.грн. 3) iншi поточнi зобов'язання - 49 059 тис. грн. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 



№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 -- 0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



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

Дата 
виникнення 

події 

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

даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

02.09.2013 03.09.2013 
Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 
"Аудиторська фiрма 
"ТИМЛАР-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 24741209 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Прирiчна, буд. 1, 
кв.52 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1747 30.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів** 

84 П 000084 16.04.2013-
24.02.201 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): - Ні 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  
Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): - Ні 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi збори не скликались Так 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  9 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової Ради 
Товариства не створено комiтетiв 

Інші (запишіть)  - 

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

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Визначення умов оплати 
покладається на загальнi збори 

акцiонерiв Товариства. 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

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

X  

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

 Так Ні 

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

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

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

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

Інше (запишіть)  Повноваження членiв Наглядової 
ради було пiдтверджено 

30.04.2013 р. 

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

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  



 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi документи в ауцiонерному 



товариствi вiдсутнi 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

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

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) - 

 



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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  - 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi 
Товариства здiйснювала 

Аудиторська компанiя ПП 
"Аудиторська компанiя "Тимлар-

Аудит" 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  - 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Товариство ще не визначилось щодо майбутнього залучення 
iнвестицiй    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   
Не визначились  X 

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Протягом року не було фактiв недотримання та вiдхилення вiд кодексу корпоративного 
управлiння в Товариствi  

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Мета дiяльностi фiнансової установи - Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, 
андеррайтинг, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; депозитарну дiяльнiсть - депозитарну 



дiяльнiсть депозитарної установи. Вiдповiдають вимогам. Змiна складу не вiдбувалась. 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власники iстотної участi - Emerging Market Partners Holding AG, мiсцезнаходження: Швейцарiя 
(Switzerland), Zurich Freigustrasse 15, CH-8002 Zurich, Switzerland; EMP (Emerging Market Partners 
Ltd), мiсцезнаходження: Британськi Вiргiнськi о-ви Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI; 
Яковенко Юрiй Борисович.  
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, 
що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг, протягом 
звiтного перiоду не було. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів. 

Заходiв впливу до Товариства, до членiв наглядової ради та виконавчого органу Товариства 
органами державної влади протягом звiтного перiоду не було застосовано. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
У Товариствi розроблена система управлiння ризиками, яка включає такi елементи: визначення 
основних принципiв управлiння ризиками; виявлення, облiк та опис ризикiв окремо за кожним 
видом ризику; оцiнювання ризикiв та контроль (монiторинг) рiвня ризикiв; заходи щодо зниження 
(мiнiмiзацiї) ризикiв та лiквiдацiї негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, у тому числi порядок та 
джерела фiнансування заходiв по компенсацiї отриманих збиткiв; формування управлiнської 
структури, розробка внутрiшнiх правил, процедур та технологiй з урахуванням прийнятих 
Товариством основних принципiв управлiння ризиками; контроль за ефективнiстю управлiння 
ризиками.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 
Протягом звiтного року служба внутрiшнього аудиту здiйснювала свою роботу у вiдповiдностi до 
чинного законодавства України, зокрема здiйснювала нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; 
контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства; перевiрку 
результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть 
Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв; виконання iнших передбачених законами 
функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Протягом звiтного року фактiв вiдчужень активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр, не було. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 



Протягом звiтного року фактiв купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 
статутi фiнансової установи розмiр, не було. 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Операцiї з пов'язаними особами у Товариствi здiйснюються з дотриманням чинного законодавства 
України. 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"IВЕКС КАПIТАЛ" станом на 31.12.2013 р. здiйснено з урахуванням вимог наступних 
нормативних документiв ДКЦПФР: «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi 
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», яке затверджено Рiшенням ДКЦПФР 
N 1528 вiд 19.12.2006 р. iз змiнами i доповненнями; «Вимог до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», яке 
затверджено Рiшенням ДКЦПФР N 1360 вiд 29.09.2011 р.  
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "ТИМЛАР-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 24741209; 
Мiсцезнаходження : 04213, м. Київ, вул. Прирiчна, буд.1, кв.52 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

17 рокiв 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
протягом чотирьох рокiв 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
iнших аудиторських послуг не надавалося 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора не було 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
2006-06.04.2010р.-ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит", код ЄДРПОУ 30437318, з 21.04.2010р. - 
по теперiшнiй час - ПП "Аудиторська фiрма "ТИМЛАР-АУДИТ", код ЄДРПОУ 24741209. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Наскiльки вiдомо Товариству, до аудитора стягнення Аудиторською палатою України протягом 
року не застосовувались, фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що 
пiдтверджена аудиторським висновком, не було. 



Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
В Товариствi iснує механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства. 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
Щербак Iрина Володимирiвна 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
До Товариства не надходило скарг вiд споживачiв послуг Товариства протягом звiтного перiоду. 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 

Протягом звiтного перiоду не було позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг 
Товариством. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 64.99 

Середня кількість 
працівників 23  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 03057, м.Київ, вулиця Ежена Потьє, 

будинок 12  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2013 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 16 21 16 

первісна вартість 1001 20 27 20 

накопичена амортизація 1002 4 6 4 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 388 299 388 

первісна вартість 1011 836 715 836 

знос 1012 448 416 448 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
1756 

 
1756 

 
1756 

інші фінансові інвестиції 1035 15534 8409 15534 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2073 9583 2073 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 19767 20068 19767 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2 9 2 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 991 1932 991 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
19 

 
0 

з бюджетом 1135 36 6 36 

у тому числі з податку на прибуток 1136 35 0 35 

з нарахованих доходів 1140 17425 532 17425 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15883 23324 15883 

Поточні фінансові інвестиції 1160 45994 38131 45994 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3957 7655 3957 

Готівка 1166 8 6 8 

Рахунки в банках 1167 3949 7649 3949 

Витрати майбутніх періодів 1170 6 5 6 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 84294 71613 84294 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 104061 91681 104061 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 10000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 4 4 4 

Додатковий капітал 1410 133 133 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 67617 67617 67617 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26834 35245 26834 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 50920 42509 50920 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 106 11 106 

за розрахунками з бюджетом 1620 5 102 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 23 0 

за розрахунками зі страхування 1625 4 0 4 

за розрахунками з оплати праці 1630 10 0 10 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 53016 49059 53016 

Усього за розділом IІІ 1695 53141 49172 53141 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 104061 91681 104061 

 
Примітки  
Керівник Яковенко Ю. Б. 

Головний бухгалтер Ковальова Н. В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 653 461 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 417 ) ( 547 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
236 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 86 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 6864 571 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1745 ) ( 1356 ) 

Витрати на збут 2150 ( 11 ) ( 19 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5001 ) ( 8689 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
343 

 
0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 9579 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2168 4872 

Інші доходи 2240 121604 508014 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 132469 ) ( 531138 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 8354 ) ( 27831 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 57 163 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 8411 ) ( 27994 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8411 27994 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 32 37 

Витрати на оплату праці 2505 492 615 

Відрахування на соціальні заходи 2510 179 224 

Амортизація 2515 79 84 



Інші операційні витрати 2520 6364 9649 

Разом 2550 7146 10609 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки  
Керівник Яковенко Ю. Б.  

Головний бухгалтер Ковальова Н. В.  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2013 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
91840 

 
431477 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 31 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 1 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 115765 259796 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 107440 ) 

 
( 431809 ) 

Праці 3105 ( 428 ) ( 522 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 204 ) ( 249 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 816 ) ( 562 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 243 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19 ) ( 171 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 74815 ) ( 261392 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23884 -3400 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 24 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1386 2607 

дивідендів 3220 819 2267 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 17136 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 4189 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 33 ) ( 25 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 39518 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 5262 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -20186 3776 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3698 376 

Залишок коштів на початок року 3405 3957 3581 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 7655 3957 

 

Примітки 

Товариство складає Звiт про рух грошових коштiв згiдно 
МСФО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» прямим 

методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи 
валових виплат грошових коштiв. У звiтi вiдображений 
рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi Товариства. При складаннi Звiту про 
рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 р. 

Товариством порiвняльна iнформацiя за 2012 р не 
надається .  

У статтi «Iншi надходження» вiдображаються iншi 
надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, 

зокрема надходження грошових коштiв вiд клiєнтiв за 
брокерським договорами для здiйснення Товариством 
послуг щодо операцiй з цiнними паперами на пiдставi 

замовлень клiєнтiв.  
Керівник Яковенко Ю. Б. 

Головний бухгалтер Ковальова Н. В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2013 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

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

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" було пiдготовлено звiт про рух 
грошових коштiв за прямим методом 

Керівник Яковенко Ю. Б. 
Головний бухгалтер Ковальова Н. В. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС 
КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 10000 4 133 67617 25147 0 0 52607 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 1725 0 0 1725 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 38 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 38 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 10000 4 133 67617 26834 0 0 50920 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 8411 0 0 8411 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 8411 0 0 8411 

Залишок на 
кінець року 4300 10000 4 133 67617 35245 0 0 42509 

 
Примітки  
Керівник Яковенко Ю. Б.  

Головний бухгалтер Ковальова Н. В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

Територія  за КОАТУУ  
Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД  
Середня кількість 
працівників 0  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса   
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2013 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

 первісна вартість 1001 0 0 0 

 накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

 первісна вартість 1011 0 0 0 

 знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 



 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

 з бюджетом 1135 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

 за одержаними авансами 1635 0 0 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 2190 0 0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2013 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2013 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

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

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

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

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

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

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС 
КАПIТАЛ» за ЄДРПОУ 21600862 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 2013 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка Разом зареєстрований 

капітал 
капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальне 
заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 
року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Примітки  
Керівник  



Головний бухгалтер  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1.Iнформацiя про Товариство  
Приватне акцiонерне товариство «Iвекс Капiтал (надалi –Товариство), код за ЄДРПОУ 21600862, є 
зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що проводить свою дiяльнiсть в Українi. 
Акцiї Товариства мають приватне розмiщення. Дата реєстрацiї Приватного акцiонерного 
товариства «Iвекс Капiтал» - 10.05.1994 р. Основна дiяльнiсть Товариства –професiйна дiяльнiсть 
на фондовому ринку: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська та брокерська дiяльнiсть) 
та депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи). 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку за перiод, щодо якого надається дана фiнансова 
звiтнiсть, здiйснювалася Товариством на пiдставi лiцензiй виданих НК ЦПФР. Номери отриманих 
лiцензiй та дата їх видачi:  
Серiя АЕ :№286648 вiд 08.10.2013 р., №286647 вiд 08.10.2013р., №286649 вiд 08.10.2013 
р.,№286639 вiд 10.10.2013 р.,№286650 вiд 08.10.2013 р, №286579 вiд 08.10.2013 р., №185131 вiд 
08.10.2012 р.,№399251 вiд 27.09.2010 р., №185010 вiд 08.10.2012 р.,№185132 вiд 08.10.2012 р., 
№185130 вiд 08.10.2012 р. 
Мiсцезнаходження Товариства – Україна, 03057, м.Київ, вул.Ежена Потьє, буд.12 
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду – 23 
Дата затвердження фiнансової звiтностi та орган управлiння Товариства, що її затвердив - Звiти 
пiдписуються Голо-вою Правлiння та Головним бухгалтером та виносяться на затвердження 
згiдно Статуту загальними зборами акцiо-нерiв, що здiйснюється до 30 квiтня року, слiдуючого за 
поточним. Здiйснюється це вже пiсля подачi звiтiв у вiдповi-днi органи. 
Дата звiтностi та звiтний перiод -31.12.2013 р., звiтний рiк 2013  
Валюта звiтностi та одиниця її вимiру –гривня, тис. грн. 
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi 
(МСФЗ). Фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.13 p., було пiдготовлено вiдповiдно до 
МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв” iз застосуванням форм фiнансової звiтностi, затв. Наказом 
МФУ №73 вiд 07.02.2013 р . Ця фiнансова звiтнiсть є пер-шою фiнансовою звiтнiстю, 
пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. 
Перевiрка вiдповiдностi вимогам МСФЗ оцiнки активiв та зобов’язань, вiдображених на Балансi 
Товариства станом на 31.12.2012 р., здiйснена щодо суттєвих балансових статей iз оглядом на те, 
що МСФЗ не розповсюджуються на несуттєвi статтi. Змiни, пов’язанi з переходом на МСФЗ, 
вiдображенi шляхом корегувань вiдповiдних статей балансу в кореспонденцiї з нерозподiленим 
прибутком на початок 2013 р. 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде 
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, що має на увазi реалiзацiю активiв та погашення 
зобов'язань в ходi звичайної господарської дiяльностi. 
3. Облiкова полiтика 
Облiкова полiтика в Товариствi регламентується Законодавством України та Наказом по 
пiдприємству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику " №1-обл вiд 
11.02.2013 року . Полiтика ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облiк», основних 
принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, чинному законодавствi України. 
Облiкова полiтика Товариства затверджується наказом Голови Правлiння.  
Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснювало оцiнку 
активiв, зобов’язань, доходiв та витрат на основi принципу обачностi. Оцiнка здiйснюється 
вiдносно справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.  
Дана фiнансова звiтнiсть складається з наступних фiнансових форм: Форми № 1-Балансу (Звiту 
про фiнансовий стан); Форми №2-Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ; Форми 
№ 3- Звiт про рух грошових кош-тiв (за прямим методом); Форми №4 – Звiт про власний капiтал. 



Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2013 р. на основi МСФЗ, будуть використанi у 
якостi порiвняль-них даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 
2014 р. 
4.Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Вiдомостi активу Балансу викладено у розрiзi оборотних та 
необоротних активiв. Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов’язань здiйснено за iсторичною 
собiвартiстю. Для подання у Балансi здiйснено розмежування активiв та зобов’язань на поточнi 
(оборотнi) та непоточнi (необоротнi)вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». 
До поточних активiв та зобов’язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або 
погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. 
4.1. Необоротнi активи Всi iншi активи, крiм оборотних, визнанi необоротними.  
4.1.1.Нематерiальнi активи  
Нематерiальнi активи Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 
«Нематерiальнi активи». Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених на балансi 
станом на 31.12.2013 р., становить 27 тис. грн. та складається з вартостi лiцензiй на здiйснення 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку та програмного забезпечення. 
Щодо поданої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2013 р. розкриваємо наступну iнформацiю: 
- первiсна вартiсть, за якою нематерiальнi активи вiдображенi в балансi на початок звiтного 
перiоду, складає 20 тис. грн.; 
- первiсна вартiсть, за якою нематерiальнi активи вiдображенi в балансi на кiнець звiтного перiоду, 
складає 27 тис. грн.;  
- залишкова вартiсть нематерiальних активiв та сума накопиченої амортизацiї на початок звiтного 
року складає 16 тис. грн., та 4 тис. грн. вiдповiдно; 
- залишкова вартiсть нематерiальних активiв та сума накопиченої амортизацiї на кiнець звiтного 
року складає 21 тис. грн., та 6 тис. грн. вiдповiдно; 
- нематерiальнi активи протягом звiтного перiоду не вибували; 
- амортизацiя за 2013 рiк нараховувалась прямолiнiйним методом щомiсячно та пооб'єктно;  
- нарахована амортизацiя за 2013р. складає 2 тис. грн.;  
- нематерiальних активiв, якi визнанi активом, з видiленням вартостi нематерiальних активiв 
отриманих у результатi об'єднання пiдприємств, немає;  
- змiн первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi 
переоцiнки протягом 2013року не вiдбувалось;  
- зменшення корисностi i вiдновлення корисностi у звiтному перiодi не вiдбувалось; 
- iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та сума накопиченої амортизацiї нематерiальних 
активiв у звiтному перiодi не вiдбувалось;  
- нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, немає;  
- переданих у заставу нематерiальних активiв немає; 
- угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось;  
- витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було;  
- нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду 
не було. 
4.1.2.Основнi засоби. 
Основнi засоби Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 16 
«Основнi засоби». Осно-внi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi , яка полягає в 
наступному: пiсля первiсного визнання об’єкт ос-новних засобiв облiковується за його 
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, 
визнаних згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».  
Щодо поданої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2013 р. розкриваємо наступну iнформацiю:  
- первiсна вартiсть, за якою основнi засоби вiдображенi в Балансi на кiнець звiтного перiоду – за 
первiсною вартiстю складає 715 тис. грн.  
метод амортизацiї прямолiнiйний, термiн корисного використання (експлуатацiї) визначається по 
перiоду завершен-ня амортизацiї.  
- первiсна вартiсть та сума зносу на початок звiтного перiоду складає 836 тис. грн., та 448тис. грн. 
вiдповiдно. 



- залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 388 тис.грн. 
- основних засобiв, якi б були визнанi активом, з видiленням вартостi основних засобiв, отриманих 
у результатi об’єднання пiдприємств немає. 
- переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалась;  
- сума нарахованої амортизацiї за 2013 рiк складає 77 тис. грн. 
- зменшення корисностi та вiдновлення корисностi не вiдбувалось. 
- iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувалось.  
- протягом звiтного перiоду вiдбулося надходження основних засобiв на суму 35 тис. грн. 
- первiсна вартiсть та сума зносу основних засобiв на кiнець звiтного року складає 715тис. грн. та 
416 тис. грн. вiд-повiдно; 
- залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 299 тис.грн. 
- основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження 
володiння, користу-вання та розпорядження, немає; 
- переданих у заставу основних засобiв немає; 
- угода про придбання в майбутньому основних засобiв не укладалась; 
- основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немає; 
- первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що продовжують 
використовуватися, на кiнець звiт-ного перiоду складає 15 тис. грн.  
- протягом звiтного перiоду здiйснювалося вибуття основних засобiв на суму 156 тис. грн, в тому 
числi вилучення для продажу на суму 35 тис. грн. 
- основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового використання впродовж звiтного перiоду не 
було; 
- змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв та обмеження 
щодо його розподiлу мiж власниками (учасниками) впродовж звiтного перiоду не було. 
4.1.3.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  
З 01.01.2015 р. набуває чинностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», а МСБО (IAS) №39 
«Фiнансовi iнструме-нти: визнання та оцiнка» припиняє дiю. 
МСФЗ (IFRS) №9 «Фiнансовi iнструменти» до набрання чинностi Товариством не застосовується, 
тому при складаннi фiнансової звiтностi за 2013 р. оцiнка та формування iнформацiї щодо 
фiнансових iнструментiв здiйснюється То-вариством з урахуванням вимог МСБО (IAS) 39 
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств на 31.12.2013 р. складають 1 756 тис. грн.. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 
31.12.2013 р. складають 8 409 тис. грн. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств, складаються 
з вартостi корпо-ративних прав, емiтованих товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю. При 
цьому Товариство подає окремi фiнан-совi звiти як свої єдинi фiнансовi звiти, здiйснюючi облiк 
iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства вiдповiдно до МСБО 39. Можливiсть складання 
окремих фiнансових звiтiв передбачена МСФЗ 27 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ 
28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» для пiдприємств, фiнансовi iнструменти яких не 
обертаються на органiзованих ринках та на пiдприємства не знаходяться в станi реєстрацiї випуску 
таких фiнансових iнструментiв. 
4.1.4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть в Балансi, коли вона стає стороною договiрних 
зобов’язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi. В 
залежностi вiд термiнiв, вказаних в договорах дебiторська заборгованiсть визначається оборотним 
або необоротним активом.  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть – сума дебiторської заборгованостi, яка не виникає в 
ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 
Довгострокова дебiторська заборго-ванiсть вiдноситься до необоротних активiв Товариства. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 р. становить 9 583 тис. грн 
4.1.5. Вiдстроченi податковi активи на кiнець року вiдсутнi. 
4.2.Оборотнi активи  



Оборотнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 
57 МСБО 1 як ак-тиви, призначенi для використання у дiяльностi Товариства протягом 
операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 
4.2.1. Облiк запасiв  
Запасами визнаються активи, якi утримуються для споживання пiд час надання послуг, управлiння 
Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної дiяльностi. Одиницею бухгалтерського 
облiку запасiв є їх найменування. Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною 
вартiстю. Вартiсть запасiв на початок та кiнець звiтного перiоду складає 2 тис. грн та 9 тис. грн. 
вiдповiдно. Оцiнка запасiв при списаннi чи iншому вибуттi здiйснюється за методом 
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi.  
4.2.2. Дебiторська заборгованiсть (поточна) 
Поточна дебiторська заборгованiсть – сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в ходi 
нормального операцiйного циклу або оборотних активiв Товариства. Вiдповiдно до принципу 
обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської заборгованостi Товариство 
нараховує резерв сумнiвних боргiв . В розрахунку резерву сумнiвних боргiв враховується вся сума 
простроченої на дату балансу дебiторської заборгованостi.  
Дебiторська заборгованiсть за цiннi папери, за послуги депозитарної установи та брокерськi 
послуги на 31.12.2013 р. становить – 1 932 тис. грн.  
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2013 р.-19 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на 31.12.2013 р.- 6 тис. грн..  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв на 31.12.2013 р. -532 тис. грн.. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013 р. – 23 324 тис. грн., за якою залишок 
резерву сумнiвних боргiв становить 1 523 тис. грн. Протягом 2013 р. було списано безнадiйної 
дебiторської заборгованостi на суму 435 тис. грн.  
Дебiторська заборгованiсть за векселями вiдсутня.  
4.2.3. Поточнi фiнансовi iнвестицiї  
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi у виглядi iнвестицiй в iнструменти власного 
капiталу (акцiї, облiгацiї, iнвестицiйнi сертифiкати, корпоративнi права українських емiтентiв 
українських емiтентiв). 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2013 р. складають 38 131 тис. грн.. 
Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй (акцiї українських емiтентiв), якi мають котирування на 
активному (органiзо-ваному) фондовому ринку здiйснюються Товариством за справедливою 
вартiстю, а саме за цiною котирування на активному ринку.  
Оцiнка вартостi фiнансовi iнвестицiї Товариства (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати, корпоративнi 
права українських емiтентiв), якi не мають котирування на активному (органiзованому) 
фондовому ринку здiйснюються Товариством за собiвартiстю придбання з урахуванням 
зменшення корисностi згiдно МСБО (IAS) № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».  
Фiнансовi iнвестицiї, що утримуванi до погашення (облiгацiї) оцiнюються Товариством пiсля 
первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю , застосовуючи метод ефективного вiдсотка. 
4.2.4.Грошовi кошти 
Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Товариства. Грошовi кошти в нацiональнiй 
валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в 
iноземнiй валютi вiдповiдно до принципу єди-ного грошового вимiрника для вiдображення в 
облiку також повиннi бути вираженi в нацiональнiй валютi. Облiк грошових коштiв та розрахункiв 
здiйснюється згiдно «Положенню про ведення касових операцiй у нацiональнiй ва-лютi», 
затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. №637.  
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в 
iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звiтностi. 
Облiк грошових коштiв ведеться в розрiзi валют, розрiзi банкiв, в яких вiдкритi поточнi та 
депозитнi рахунки. Грошовi кошти станом на 31.12.2013 р. зберiгаються на поточних та 
депозитних банкiвських рахунках. Грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi на 31.12.2013 
р. становлять 7655 тис. грн., у тому числi в iноземнiй валютi (долар США) – 4 598 тис. грн. На 
депозитних рахунках у гривнях – 1001 тис. грн., в iноземнiй валютi – 4 586 тис. грн.  



4.2.5. Витрати майбутнiх перiодiв  
В Балансi станом на 31.12.2013 р. витрати майбутнiх перiодiв становлять 5 тис. грн.  
4.3. Власний капiтал 
При здiйсненнi трансформацiї Балансу Товариства станом на 31.12.2012 р., складеного за П(С)БО, 
з метою отриман-ня Балансу за МСФЗ, були здiйсненi трансформацiйнi коригування, в результатi 
чого сальдо нерозподiленого прибутку зменшено на 1 687 тис. грн.  
Станом на 31.12.2013 р. власний капiтал становить 42 509 тис. грн. та має наступнi складовi:  
Зареєстрований (пайовий) капiтал – 10 070 тис. грн.,  
Капiтал у дооцiнках - 4 тис. грн.,  
Додатковий капiтал -133 тис. грн.,  
Резервний капiтал - 67 617 тис. грн., 
Нерозподiлений збиток – 35245 тис. грн. 
Передплата за акцiї в звiтному перiодi не здiйснювалась та пiдприємство не передбачає 
здiйснювати операцiї з пе-редплати акцiй.  
Акцiї у складi Статутного капiталу: зареєстрований Статутний капiтал Товариства станом на 
31.12.2013 року сплачений грошовими коштами та складає 10 000 тис. грн., кiлькiсть випущених 
простих iменних акцiй складає 20 000 000 штук, номiнальна вартiсть акцiї складає 0,50 грн. за 
одну просту акцiю. Неоплаченої частини Статутного капiталу немає. Змiни протягом звiтного 
перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалась. 
Дивiденди протягом 2013 року не нараховувались та не сплачувались. 
4.4. Заборгованiсть та зобов’язання  
Зобов’язання - це заборгованiсть Товариства , що виникла в наслiдок минулих подiй i погашення 
якої призведе до зменшення ресурсiв компанiї. Облiк та визнання зобов’язань здiйснюється 
Товариством в вiдповiдностi з МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи”. З метою 
облiку зобов’язання подiляються на довгостроковi, пото-чнi та зобов’язання, пов’язанi з 
необоротними активами , утриманими для продажу, та групами вибуття. 
Поточнi зобов’язання вiдображаються на дату балансу за сумою погашення.  
Станом на 31.12.2013 р. загальна сума поточних зобов’язань склала - 49 260 тис. грн.., з яких  
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 11 тис. грн.;  
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом -122 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток – 
43 тис. грн.;  
iншi поточнi зобов’язання – 49 127 тис. грн. 
Вiдстроченi податковi зобов’язання та доходи майбутнiх перiодiв на дату балансу вiдсутнi.  
5. Форми №2-Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про сукупний 
дохiд. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або 
збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що 
цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду 
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати на податок на 
прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За 
умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi 
результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi 
призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути 
достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент 
вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат. 
Чистий дохiд вiд надання брокерських послуг та послуг Депозитарної установи за 2013 рiк складає 
653 тис. грн. 
У звiтному перiодi отримано iнших операцiйних доходiв 6 864 тис. грн., у тому числi:  
- суми , що повертаються iз резерву сумнiвних боргiв – 5 806 тис. грн..  
- вiд операцiйної курсової рiзницi – 25 тис. грн.,  
- дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв – 24 тис. грн.. 
- одержанi штрафи, пенi, неустойки – 440 тис. грн.. 



- iншi операцiйнi доходи – 569 тис. грн.. 
Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням компанiї, у 2013 роцi склали 
– 1 745 тис. грн.. 
Витрати на збут – 11 тис. грн.  
Iншi операцiйнi витрати — 5 001 тис. грн., у тому числi списано безнадiйної дебiторської 
заборгованостi 435 тис. грн..  
Iншi фiнансовi доходи за 2013 рiк становлять – 2 168 тис. грн., а саме:  
- отриманi дивiденди – 746 тис. грн.,  
- доходи за депозитами, розмiщеними у банках – 728 тис. грн.,  
- доходи за вiдсотками по iншим iнвестицiям - 694 тис. грн.  
Iншi доходи – 121 604 тис. грн., з них :  
- доходи вiд продажу фiнансових iнвестицiй – 118 991 тис. грн.,  
- дооцiнка фiнансових iнвестицiй – 2 613 тис.грн.  
Iншi витрати — 132 469 тис. грн., з них :  
- собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 121 787 тис. грн.,  
- уцiнка фiнансових iнвестицiй – 10 665 тис.грн.,  
- iншi витрати –17 тис. грн..  
Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк — 57 тис. грн.  
Чистий збиток за 2013 рiк становить 8411 тис. грн. 
6.Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом) 
Товариство складає Звiт про рух грошових коштiв згiдно МСФО 7 «Звiт про рух грошових 
коштiв» прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У звiтi вiдображений рух 
грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства. При 
складаннi Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 р. Товариством 
порiвняльна iнформацiя за 2012 р не надається .  
У статтi «Iншi надходження» вiдображаються iншi надходження грошових коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi, зокрема надходження грошових коштiв вiд клiєнтiв за брокерським договорами для 
здiйснення Товариством послуг щодо операцiй з цiнними паперами на пiдставi замовлень клiєнтiв.  
7. Пов’язанi особи Товариства 
Протягом 2013 р. Товариство здiйснювало операцiї з пов’язаними сторонами за звичайними 
цiнами. 
8.Виплати працiвникам  
Протягом 2013 року працiвникам Товариства виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного 
розкладу. Простроченої заборгованостi станом на 31.12.2013 року немає. 
9. На вимогу МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти»: Згiдно «Положення про органiзацiю 
бухгалтерського облiку та облi-кову полiтику» Товариством не встановленi окремi господарськi чи 
географiчнi сегменти. Протягом 2013 року То-вариство здiйснювало дiяльнiсть в одному 
географiчному та бiзнес сегментi, отже Додаток до рiчної фiнансової звi-тностi «Iнформацiя за 
сегментами» не готувався.  
10. Умовнi зобов’язання та операцiйнi ризики  
Економiчна ситуацiя. Законодавство i нормативнi документи, якi впливають на економiчну 
ситуацiю в Українi, є предметом частих змiн, тому, активи i операцiї Товариства можуть 
наражатися на ризик у разi погiршення полiтич-ної й економiчної ситуацiї.  
Оподаткування. Українське податкове, валютне i митне законодавство досить часто мiняється i 
має суперечливе трактування. На думку керiвництва Товариства вiдповiднi положення 
законодавства iнтерпретованi їм коректно, тому ймовiрнiсть збереження фiнансового стану, в 
якому знаходиться Товариство у зв’язку з податковим, валютним законодавством є досить 
високою.  
11. Полiтики управлiння ризиками  
На дату затвердження фiнансової звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, 
пов’язаному з свiто-вою економiчною кризою. 
Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних 



i iнших заходiв , якi здiйснюватимуться урядом України.  
Товариство чутливо до впливу рiзних ризикiв, пов’язаних з фiнансовими iнструментами. Полiтика 
Товариства по управлiнню ризиками направлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв 
для фiнансових операцiй Това-риства. Грошовi кошти розмiщуються в банках , якi на момент 
вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний ризик дефолта, крiм цього фiнансовий стан банку 
перiодично перевiряється i кошти розмiщуються шляхом диверсифiкацiї ризикiв. 
12 На вимогу МСФЗ 8 : «Облiкова полiтика, змiни в бухгалтерських оцiнках та помилки»:  
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 р. вперше подається у вiдповiднiсть до МСФЗ.  
Змiни в облiкових полiтиках та виправлення помилок в звiтному перiодi не здiйснювалось.  
13. Подiї пiсля дати балансу .Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати 
балансу, подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства вiдсутнi . 
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