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Ау:питорськи й виспло вок (3 в!т }|езале}к}!о! ауд и"горсь псо| ф! рм и) щодо
ф!нансовот зв!тгпост! пРивАтного Акц10нш,Рного товАРиствА

-'1вшкс |{Ап[тАл', станом на 3|.!2.20\4 р.

:т. (и|в 03 кв|тн я 201 5 р.

Аулитороький висновок незалех<но| ауАиторсько| ф1рми [{[1 "АФ "[имлар - ауАит'' про
п]дтвердження ф1нансово| зв|тност[ пРивАтного Акц]онвРного товАРиствА "1ввкс
кАпттАл''' налал! 1овариство! станом на3]г.|2.20|4 р. надаеться для надання до Ёац|онально|
ком|о1] з ц1нних папер1в та фондового ринку !з урахуванням вимог наступних нормативних
:окумент1в:

. к[1оло>т<ення про розкриття 1нформаш1| ем|тентами ц|нних папер|в),
затверд)кеного Р|гпенням Ёац!она",1ьнот ком!с!| з ц[нних папер!в та фондового ринку
в1д 03 грудня 2013 року \] 2в26, яке заресстровано в й!н|стерств| 1остиц|т !кра!ни24
грудня 201з р. за ш 2180124]12" '

. </1|ценз|йних умов провад)кення профес|йно| д|яльност] на фондовому ринку
(ринку ц!ннртх папер1в) - д|яльност| з торг!вл! ц1нними паперами), затверд)1{ених
Р|гпенням }{ац|ональнот ком1с|] з ц|нних папер1в та фондового ри}{ку в|д 14 травня
201з року т'{819, яке заресстровано в \4!н|стерств1 гостиц1] }кра[ни 01 нервн я 201 3 р'
за ь1 в57|2з3в9.

1. вступнА чАстинА

1.1. Фсновн! в|домост! про пРивА |'н|] А!{1{|о|{шР|{в'|'овАРис'гво "|в[,кс
кАп1т'А"|[''

||овне найменування: [1Р}}4БАтнв Акц1онвРнв товАРиство "[ввкс (А1-{11А-|{'';
(од за €диним дер)кавним ресстром п1дпри€мств та орган!зац1р": }кра!ни 2\600&62 ;

[!сцезнаход)кення:03057, !кра!на, м. 1(и|в.вул. Р>кена |1отьс, булинок 12;

]ата дер}кавно[ ресстраш|[: 10.05 .1994 р.^

Аата останньо| ресстраш!йно[ д!|: 30.0в.201 3 р.

1.2. 0пис ауАплторсько! перев!рки

Аулитороьку перев!рку ф1нансово| зв1тност! пРивАтного Акц]онвРного
товАРиствА "1ввкс кАп1тАл" станом на 3\.|2.2о14 р. зд!йснено пп (АФ <1имлар-ауАит>

у в|дпов1дност| до норм 3акону 9кра!ни "[!ро аудиторську д|яльн!сть'' та на основ|
й|:кнаролних станларт!в конгрол|о якост|- ауАиту- оглялу. |нгшого надання впевненост1 та
супутн|х послуг, прийнятих А||9 у якост| Бац1ональних станларт!в аудиту.



Б ход1 перев1рки було зд1йснено аудит наступних форм ф!нансово1 зв|тност] 1овариства, що
дода}отьоя:

. Балансу (3в1ту про ф|наноовий стан) станом на3\.|2.2014 р.;

. 3в!ту про ф!наноов| результати (3в|ту про сукупний дох[д) за 2014 р.;
о 3в|ту про рух гро|пових ко:шт|в за 2014 р.;
о 3в!ту про влаоний кап|тал за 20],4 р;'
о |1рим1ток до ф1наноово! зв1тност| за 2014 р.

.{ля забезпенення пор!вняльного анал1зу |нформац1! зв!ту про власний кап1татт до ф1нансово!
зв|тноот1 1овариства за 2014 р. лоластьоя 3в!т про власний кап!тал за 2013 р.

Аулитор заз\1ачае, що 1овариство с засновником взасмних фонд1в, створених зг1дно
[]олоясеннто "|1ро |нвестиш|йн! фонди та !нвестиц1йн! компан1!'', затверлжених !казом
[!резидента !кра]ни в|д 19 лтотого 1994 року ш 55/94' надал| [1оложення.
1овариство с засновником двох взаемних фонд1в:

. закритий взасмний фонд '' с1нком-ФФнА'' ;

. закрити'\ взаемний фонл '' (Ё.г!9Ё(ький"'

Бзасмн1 фонди [овариства ма|оть окрем! баланси' ф1нансова зв|тн|сть [овариства, аулит
яко] зд!йснено з наданням даного Аудиторського висновку, не вкл1очас ф1нансову зв1тн!сть
взасмних фонд1в.

(онт{ептуально}о ооновою п|дготовки ф!нансово| зв|тноот1 [овариства за 2014 р. е

й1жнародн! стандарти ф|нансово| зв!тност1.
Фбл!кова пол!тика 1овариства в пер!ол!. який перев|рявся. визнача€ основн! засади

ведення бухгалтероького обл1ку та складання ф|нансово| зв]тност1 з дотриманням ооновних
приншип|в та забезпеченням метод1в'оц|нки та ресстраш|| гооподароьких операц!й, як1

передбанен1 3аконом )/кра|ни к||ро бухгалтерський обл1к та ф!нансову зв1тн1оть в !кра!н|> та
й!:кнародними отандартами ф|нансово| зв!тност|, надал1 й6Ф3.

2. в!дпов!дАльн|сть квР|вництвА'говАРиствА зА
Ф!нАнсову зв1тн|сть

Б|дпов|дальн1сть за п!дготовку та лостов!рне представлення ф|наноово| зв1тноот|, надано!
лля перев1рки, у в|дпов|дност1 до 

'вимог 
3акону }кра!ни <[1ро бухгалтерський обл1к та

ф|наноову зв!тн1сть в !кра|н1>, й€Ф3 та регуляторних акт|в, як! встановлюють вимоги до
складання та наАання ф!наноово! зв!тноот1' несе управл|нський пероон[1л 1овариства.

Б|дпов!дальн !сть за первинн! документи. надан| для перев|рки. за виб!р та застосування1

в[дпов!дно| обл!ково| пол!тики, а також подання обл!кових оц!нок- як! в1дпов!дають
обставинам, та за такий внутр!гшн|й контроль' який управл!нський персонал 1овариства
визнача€ необх1дним для забезпечення складання ф!нансово| зв!тност1' що не м!стить суттсвих
викривлень унасл|док лпахрайства або помилок, несе кер!вништво 1овариства.

з. в|дпов1дАльн1стьАудитоРсько! Ф|Рми

Б1дпов1дальн|отто [1|1 кАФ <1имлар-аудит) с висловлення думки щодо ф1нансово!!
зв!тност| [овариства за 2014 р. на основ! резул ьтат: в аулиту.

Аулитороький висновок наданий зг|дно вимогам мсА 700 <Формултовання думки та
надання зв!ту шоло ф!наноово! зв!тност1>.

й1экнаролн! стандарти контролю якост|. а1литу- оглялу. |нпшого надання впевненост! та
супутн|х послуг вимагають в|д аулитора дотримання етичних вимог. а тако>к планування |

виконання ау диту для отримання обгрунтовано! впевненост| в тому, що ф1нансова зв|тн[сть не
м1стить суттсвих викривлень.



|1ри проведенн| аулиц ф|наноово| зв!тност! ?овариства аудиторами |{|1 кАФ к1имлар-
ау Аит>> були розроблен! аулиторськ! процедури! як! дозволили зд|йснити ош|нку ризик!всуттсвих викривлень дадих ф!нансово] зв|тност! внаел1док гпахрайства або помилок.
Бикону:они ош!нку ших ризик|в- аудитор розглядас захоли внущ!гшнього кон щол-го. 1]го
стооу!отьоя окладання та достов|рного подання 1овариством ф|нансово{ зв!тност!, з мето1о
розробки аудиторських процедур, як! в|дпов|да:оть обставинам, а не з мето|о висловлення
думки щодо ефективност1 внутр1тшнього контрол}о 1овариства.

Б ход1 аудиторсько| перев!рки аудитором було зд!йснено оц|нку в1дпов!дност| прийнято|
обл!ково1 пол!тики 1овариства, прийнятност| обл!кових оц|нок та дотримання загальних вимог
окладання ф|наноово| зв[тност!, як| передбанен1 й€Ф3.

Аулитор отримав достатн! та прийнятн! аулиторськ|
ф|нансов|й зв1тност! [овариства |нформаш1|. пов'язано| з
вимогам мсФз.

Аулитори при провеленн! аулиторсько| перев!рки виходили з того' що лан1 та 1нформац1я,
як! надан| в первинних документах, с достов1рними та такими, як! в1дпов!датоть сут1 зд1йонених
господароьких операц1й.

Аулитори пп (АФ к1имлар_аулит) вважатоть. що отрим'1ли достатн| ! на'тежн1
аули'торськ| докази для висловлення нашо1 думки.

4. висновок АудитоРА 11{одо Ф!нА!{сово! звттностп
пРивАтного Акц!онвРного товАРиствА "|ввкс кАп!тАл" стАном нА

з\.\2.20\4 р.

йи провели аулит ф1наноово} зв!тност1 пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА''1ввкс кАп!тАл" станом на з\.12.2014 р.

Бисловлення безумовно _ позитивно! думки

Ёа на:пу лумку, ф|нансова зв!тн|сть пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА
"1ввкс кАп]тАл'' складена в ус|х суттсвих аспектах в!дпов|дно до вимог й|жнародних
стандарт1в ф!нансово| зв!тност|, надас доотов|рну та справедливу 1нформац1то про ф!нансовий
стан ?овариства станом на 3| .12'20|4 р'. ф|нансов1 результати ! рух грогпових когшт|в за р|к, що
зак!нчився на зазначену дату' в1дпов1дно до й1тт<народних стандарт!в ф1наноово! звйност|,
вимог 3акону !кра|ни лъ 996-х]у,,[|ро бухгалтерський обл|к та ф!нансову зв1тн!сть в !кра!н1''
в|л 16.07. | 999 р'

5. пояснк) вАльн и{1 пА РАгРАФ

Аулиторська думка, яка надана у попередньом} розл|л| аулиторського висновку' не
модиф1кусться у зв'язку 1з вклточенням в аудиторський висновок даного поясн1овального
лараграфу.

Аулитор зазначас' що аудитором оформовано не модиф!ковану думку щодо ф|наноово!
зв|тност| [овариства за 2014 р., яка у попередньому розд!л! мас назву кбезумовно-позитивна
думка) з урахуванням терм!нолог1|. прийнято| у розд1л! |! додатка 38 <|1оло>кення про
розкриття 1нформап1| ем1тентами :{[нних папер|в). затвердженого Р!шенням Ё{ац1онально1
ком1с1] з ц1нних папер[в та фондового ринку в|д 03 грулня 2013 року ш 2826' яке зареестровано
в й1н1стерств1 хоотиц1| !кра|ни 24 грулня 2013 р. за \ 2180|24]12.

Б пояонтовальному параграф! аудитором тако}1{ надаеться 1нформац|я стооовно найб!льтп
вагомих отатей ф|наноовот зв!тност| [овариотва з мето!о найб1льтп повного розум!ння даних
ф|нансово| зв1тноот|.

докази про ]€, що розкриття у
обл1ков ими оц|нками. в1дпов|дас



5.1. Розкриття !нформаш!| за видами дктив1в 1овариства

Ёайб1льгп питома вага у склад| актив1в товариства припадас на:
. довгостроков! ф1наноов1 1нвестиц!|;
. |нп1у потоину деб|торську заборгован1сть;
. поточн1 ф!нансов! !н вёсти ц!|:
. грошов! ко1шти та |х екв|валенти.

Барт1оть .[овгострокових та поточних ф|нансових !нвестиц!й на Ба''1анс1 1овариства
станом на з1.12.2014 р. оклада€ться з вартост1 акц|й, 1нвестиц!йних сертиф|кат|в укра1нських
ем|тент1в та вартост| обл|гац1й внутр1шньот державнот позики !кра!ни.
8арт[сть ф1наноових !нвеотиц!й в!добраясена 1овариством зг|дно вимог й€БФ )т[р39 <Ф|нансов|
1нструменти: визнання та оц;нка) в розм|р; справедливо]! вартост| для тих ф1нансових !нвестиц1й,
як1 оберта}отьоя на орган1зованих ринках' та соб!вартост| придбання з урахуванням змен1пення
корисност1 - для 1нвестит{!й в |нструменти власного кап1тату (акш1!), як1 не ма}оть ринковот ц|т{и
котирРання на активном} ринку ! справелливу варт!сть яких не можна дос'тов|рно оц;нити.
8арт!сть ф1наноових 1нвестиц|й, як! утримутоться до пога|пення (обл|гаш1й внутр|тпньо|
дерх(авнот позики 9кра!ни), визначасться 1овариством за амортизованото ооб|варт!отто.
Барт|сть ф|нансових 1нвестиц1й в 1нвестиц|йн| сертиф1кати визначасться [овариством з

}'рахуванням вартост! чистих актив[в на один !нвестиц|йний сертиф1кат, який перебувае в об[гу
(за даними розр&хунку ем|тент|в |нвестиц|йних сертиф;кат!в).

|!раво влаоност1 на ц1нн1 папери, обл|кован| на Баланс| [овариства станом на з1.12'2014
р.. п!дтверлжуеться Бипискою про с'1ан рахунку в ц|нних паперах депо3итарнот установи на
31'|2.2014 р.

Розпод1л ф|наноових |нвестиц|й на довгостроков! та поточн1 зд1йснтосться 1овариством
зг|дно нам!р1в щодо тх реал1зац;т в 201 5 р.. шо в1дпов[дас вимогам й€Ф3.

|нтша поточна деб!торська заборгован!сть на Бачанс1 1овариства станом на
з\.12.2014 р. становить 27996 тис. грн.' складаетьоя в т.ч. з заборгованост| за наданими
позиками, заборгованоот| кл1ент1в за брокерськими договорами, а також заборгованост!
ф!зинних ос!б, як1 зд|йонтототь маржинальну торг!влто зг!дно укладеним з 1овариотвом
.]оговорам та в|дображена по оум; чиотот реал!зац1йн!й вартост! з урахуванням отвореного
резерву сумн!вних борг|в у розм|р| 2!|2.7 гис. грн'

€ума [роппових ко:пт1в та 1! екв1валент!в на Баланс1 [овариства станом на
з1.12.2о14 р. становить 11822 тис. грн.. в нац!ональн|й та !ноземних вал1отах та складаеться з
гро1пових котпт!в 1овариства на поточних та депозитних рахунках' в кас1 [овариства та 11а

кл!ринговому рахунку в [1А| кРозрахунковий центр)' як забезпечення б!р:кових торг|вельних
операш!й 1овариства.
Аулитор п!дтверлжуе, що сума що1пових котпт|в на Баланс| [овариства станом на 31.12'20|:4

р. п|дтверджуетьоя банк|вськими виписками' касовими документами, депозитними
_]'оговор.1ми. терм!н л!| яких не 3ак!нчився- та виписками |1А[ <Розрахунковий ценщ) в
настин| обл[ку з{1ли1пку грошових кошт]в на кл!ринговому рахунку 1овариства.
Ёа п|дотав| проведено' перев|рки аудитор робить висновок про в|лпов|дн|сть розкриття
[овариством 1нформаш1| за видами актив|в й(Ф3.

Аулитор п!дтверджус, що активи в1добра>кен1 на баланс1 1овариства за достов!рно
визначеною оц1нко}о та в майбутньому он|кутоться економ!чн! вигоди' пов'язан| з ]х
використанням'

5.2. Розкриття 1нформаш![ за видами зобов'язань [овариства

Ёайб1льтп питома вага у склад| зобов'язань 1овариства припада€ на к!нгш1 поточн1
зобов'язання)'



[н:п! поточн! зобов'язання на Батанс| |овариства станом на з|.12.2014 р. становлять
25|55 тис. грн. та оклада}оться з заборгованост! 1овариства за отриман! ц!нн| папери, послуги
тощо.

}1а п!дстав| проведено! перев|рки аудитор робить висновок про в1дпов|дн|сть розкритгя
?овариством |нформац1| про зобов'язання нац!ональним |1оложенням (стандартам)
бухгалтерського обл!ку.

Аулитор п|дтвердл<ус, що зобов'язання в|добра:г<ен1 на баланс1 1овариства за достов|рно
визначено1о оц!нкото та в майбутньому 1снус ймов[рн!сть |х погагшення.

5.3. Розкриття !нформаш!| про власний кап!тал 1оварплства

Бласний кап1тал ?овариства станом на з|.\2.2014 р. становить 619в6 тис. [Р!., в т. ч.. €татутний т<ап|тал - 10000 тис. грн.;
. (ап!тал у дооц1нках - 4 тис. гРн.;
. !одатковий кап|тал - 133 тис. грн.;
. Резервний кап|тал - 6]6|7 тис. грн.
. Ёепокритий збиток - 15168 тис. грн. (в|д'смне значення).

[татутний кап1тал 1овариства становить 10000 тис. грн. с повн|стго сплаченим гро|повими
ко1птами зг|дно даним бухгалтерського обл1ку та наявним первинним документам та не
з:ц|нтовався протягом 20\4 р.
Розм1ри Аодаткового вкладеного кап|талу, 1нгпого додаткового кап!талу та Резервного
кап|талу 1овариства не зм1нговалися протягом 2014 р.

5.4. Розкриття !нформац|1 про ф!нансовий результат А|яльност! [овариства

|1ротягом 2014 р. [овариство зд1йснБвало дилероьку та брокероьку д!яльн1сть з торг1вл1
ц|нними п!!перами, надава.|1о послуги Аепозитарно| установи тощо.

!ох|д 1овариства в[д надання послуг склав в2014 р.598 тис. щн.
} склад| ]нтпих доход|в' 1нтпих витрат ?овариством в1дображен1 доходи' витрати у зв'язку

!з зд!йсненням операц1й прода)ку ц1нних папер1в та в!д переош!нки протягом 2014 р. вартост1
ш!н н их палер|в [овариства

! склад1 1нплих ф1наноових доход1в 1овариством в[доброкен! доходи по нарахованих
в|.1сотках по депозитах та ц1нних паперах.

Ф!нансовий результат визначений [овариством- як р1знишя м!>к доходами та витратами-
та складае за 2014 р. .тистий приброк у розм1р| 194]7 тис ' грн.. правильн!сть визначення якого
п !:тверлжуе аудиторська перев!рка.

5.5. Розкриття !нформац!т пРо дотрима}[ня 1овариством вимог л!кв1дност|

|1оказники ф|нансового стану [овариства, яке с торговцем ц|нними паперами,
визнача}оться за наступними формулами та становлять станом на з1.12.2014 р.:

Ёазва показника

[..оеф1ш|снт абсолготно|
._т|кв1дност1

Формула розрахунку

Ф. 1 (р. 1160 + р. 1166 + р. 1167)
Ф. 1 р. 1695

Ф. 1 (р. 1595 + р. 1695 + р. 1700)
Ф. 1 р. 1495

Ф. 2 р. 2350 або р. 2355

Розрахункове Ёормативне
значення значення

1.5 ь|>0,5

(оеф|ц|снт
зобов'язань
кап|талом

(оеф!ш1снт

покриття
власним

0,4

0.2

ш< 0,5- 1,0



рентабельност1 актив1в

(оеф1ш1снт

платоспромо}т{ност1
(автоном||)

Ф. 1 (р. 1300 (гр. 3) + р. 1300 (гр. {))
|2

Ф. 1 р. 1495 0.1
Ф. 1 р. 1900

ш>0,5- 1 ,0

1аким чином, показники ф!нансового стану [овариства в1дпов1датоть нормативним
значенням' що св|дчить про стаб|льне ф|нансове поло)!{ення та мо>клив!сть пога1пення
зобовязань без поругпення структури власного кап!тату.

5.6. Бизначення вартост| чистих актив! 1овариства та наявн!сть особливо! !нформац!!.

Барт!сть чистих актив|в [овариства визначена з урахуванням кйетодинних рекомендац|й
1цодо визначення вартост! чистих актив|в акц1онерних товариств''' затв. Р1тпенням А(з]{|]ФР
_\р485 в!д 17 .11.2004 р., та становить станом на 3| .12.2014 р. 61 986 тис. грн.' що € значно
б|льтшим за заресстрований статутний кап!тал [овариства, що в!дпов!дас вимогам ст.155 |-{(9,
тому статутний кап!тал [овариства не п 1длягав коригуванн}о.

6. осн0вн! вц0м0ст1 пРо АудитоРську Ф1Рму тАдАтА АудитоРського
висновку

Аулитороьку перев|рку ф|нансово| зв!тност| пРивАтного АкцтонвРного товАРиствА
''1ввкс кАп]тАл'' станом на з1.12.2014 р' зд|йснено незашежно1о аудиторсько1о ф[рмото
[1риватне п|дприсмство кАуАиторська ф1рма к1?1й)1АР-Аудит).

й|сцезнаходження |1|1 <АуАитороька ф1рма к[14й!АР_А}',{|,1[>: 042|3, м. (и|в, вул.
|!рир1тна, бул.1, кв.52, тел./факс: +38 (044) 581_78-55 , е_гта11: т!гт|аг@о166ап[.согп.

Адреоа для листування |{|| кАулиторська ф|рма к121й.11АР_А!!А|>: 04070, м. 1&!в, вул.
Борисогл|боька' бул.1 1 .

€в!доцтво про внесення [1|{ кАулиторська ф!рма к1 1,1й.11АР-А!.{1,11> ло Ресстру суб'ект|в
аулиторсько! д|яльност! .}ч|р 1747 в1д 30.03 '2001р.' чинне до 24.02.20|6 р.

€в|доцтво нкцпФР про внеоення |1|1 "Аулитороька ф|рма "тимлАР-Ау!А1'' ло
Регсщу аулиторських ф!рм. як! можуть проводити а)диторськ1 перев1рки профес!йних

унаоник!в ринку т]|нних папер!в з! строком дт\ до 24.02.2016 р., сер1я та номер п м000084'
ресстрац|йний номер 84.

€в|доцтва про вкл1очення |!|1 "Аулиторська ф1рма "тимлАР-Ауд !41 '' до Реестру
аудиторських ф|рм та аулитор!в. як! мох<уть проводити аулиторськ| перев!рки ф!нансових
}'станов' надане в1дпов|дно до розпорядження Рац!онально| ком1с||, що зд!йснюс державне

регул}овання у офер| ринк1в ф1нансових послуг в!д 04.07.2о\з р. }Ф2087' реестраш|йний номер
0032, строк д1] _ до 24.02.2016 р.

|1ерев|рка проведена аудитором |||| "Аулиторська ф1рма "тимлАР-Ауд1,11" [атьнук
,[.й. (оертиф1кат ]ч|р002976 сер. А, виланий Аулиторсько1о палато}о !крани 3 1 . 10. 1996 р. на
п|дотав1 р|тпення .}{р49 в1д 31.10.1996 р.' л!я сертиф|кату продовжена на п|дстав! р1:пень А|1!
]чгч95 в1д 31.10.2000 р.' !х!"э 154/2 в1д 10.11.2005 р. та !{о22| 12 в|д 04.11.2010 р., сертиф|кат нинний
:о 31.10.2015 р.).

|{ерев[рка ф|нансово| зв!тност1 пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА "]ввкс
кАп1тА/1'' станом на 31.|2.2014 р. зд!йснена зг|дно атку "|ч[э3 в1д 10.1 1 .2014 р. до !оговору
на надання послуг з питань аудиту господарс [ в|д 2в.02.201 1 р.
[очаток проведення перев1рки 10.03 .2015 03.04.2015 р.

Аулиторський висновок переданий
Аулитор
пп "АФ "тимлАР_Ауду|т''

5р.
;ф \\
ц.9п
ло\ *
т|'1[ !*

й/ъ
,/ц,;

у/
1', ь',ц

-Ау&ит,'
!кац|йний

д 24?41209
|-альнук л.м.



,(одаток 1

до Ёац1онаттьного положснгтя (стандарц)
бргалтерського обл|ц 1 ''3агальн| вимоп1 до ф1наноово| зв|тност|''

[ата (р1к, м1ояць, чиоло)
-!1оиемотво
гнтор|я 11|евченк1воький район

шРивАтнп, Акц|онвРнв товАРиство п1ввкс кАп|тАл" за €$|{Ф)/
за 1{ФА19}
за 1(Ф|[Ф[
за 1{БР!

::зн|зац|йно_правова форма гооподар|овання Акц1онерне товариотво
*: зконом1чно] д!яльноой

тс]ня к1пьк1оть прац1вник1в

Ёадання {нтпих ф1наноових поолцг (кртм отрахування та пено1иного
забезпечення), н. в. !. г'

2з

код'1
2015 101 101

21600862
8039100000

2з0
64.99

ц<;а. телефон
:!!ницявим|ру:тио.щн.бездесятковогознака(окр!мрозд1лц1т3в|ц
:| . гроплов| показники якого наводятьоя в щивнях з коп!йками)
в:3_]ено (зробити позначку ''м'' у в!дпов1дн1й кл1тинц1):
:д п о.1о)кеннями (отандартами) б1хгалтероького обл1ку
]ё \{1'{с{ародними отандартами ф1наноово] зв|тноот|

Баланс (3в!т про ф!нансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форм: .]\!1 1{од за $9' 1801001

Актив
|{од

рядка
Ёа початок

зв!тного пер|оду
}{а к!нець

зв!тного пер!оду
! 2 3 4

[. Беоборотн! апстиви
1000 21 18

:3ов1она варт1оть 1 001 27 27
:зкопичена амортизац1я 1002 6 9
]звертп9н1 кап1тальн1 1нвеотиц11 1005

_{1овн1 заооои 1010 299 2з9
рв1она варт1оть 1011 715 699

] нос |о|2 4\6 460
вес тиц1ина неру<ом1оть 1015

!ерв1она варт1оть 1нвеотиц1йно1 нерухомоот1 1016
нос 1нвоотиц1ино1 нер)о(омоот1 1017

д-]вгоощоков1 о1опог1чн1 активи 1020

?в1она варт1сть довгоотрокових о1олог1чних актив1в 1021
]акопичена амортизац1я довгоотрокових 0:ологтчних актив1в 1022

-']вгоороков1 Ф1наноов1 1нвестиц11 :

ят:! обл1ковуготьоя за мет0дом улаой в кап1тал1

:_{]:гс\( п1дприемотв 10з0
!:1 Ф1наноов1 1нвеотиц|1 1035 10 165 14 986

с]€ фФ1{ФБ& део1тороька заооргован1оть 1040 9 58з
_]: :рочен1 податков1 активи 1045

1050
е_ -;тРочен1 акв1зиц1ин1 витрати 1060

"!_]]{1шок ко1шт1в у ценщал1зованих отр€|хових резервних фондах 1065
неоооРотн1 активи 1090 7

! сього за розд!лоп: ! 1095 20 068 15 250
пп. активи

'1 з:и 1 100 9 \6
:ц:они!{1 запаои 1 101

:__ : ]":зер1шене виробництво \\о2
ва продукц1я ! 10з

!;ги 1 104
_ .. ::чн! о!олог1чн1 активи 1 110

- ; - _' зити переотрахування 1115
;е.-т] одер)кан1 \\20

_;::тороька заооргован1сть за продукц1то, товари' роботи, поолуги 1125 1 932 1 986
_- 

"'1 
: гороька заборгован!оть за розрахунками:

'| : ви::аними аваноами 1 130 19 130
]ьо]:кетом 11з 6 6
.о:п чиол1 з податку на прибуток 11з6

1еб|тороька заборгован1оть за розрахунками з нарахованих лохоль ] 140 5з2 з \72
.еб|тороька заборгован|оть за розрахунками 1з внущ1пшн!х розрахункБ \\45

: ]]а |[Ф109}{& деб1торська за6оргован1оть 1 155 2з з24 27 996
тотн! ф1наноов1 1нвеотиц1[ 1 160 з8 1з1 26 8з1

. :._1гп1 та 1х екв1валенти 1 165 7 655 \т 822
' :1вка 1 166 6 7
!,}-нки в банках 167 7 649 11 815

;рати майбутн1х пер1од1в 1170 5
-1::1ха переотраховика у отрахових резервах 1180
' :-]\п' чиол1 в:

:€ ]ервах довгоощокових зобов'язан
1181

:Ё ]ервах зоитк1в аоо резервах нале)кних вицлат \\82

/{



резфш< незаробленто< прем1й 118з

1н|1|их страхов|д( рсзервах 1 184

1нпл1 оборотн1 активи 1190

}сього за роздйоп: 1| 1195 11 613 72 425

пБ;6ор"т[!! ап<тшвп, утршпс5гваш! для пРода2ку' та групш вп6уттп 1200

Баланс 1300 91 631 81 675

3арееощований (пайовий) кап!тал

Бнеоки до нсзареео1рованого отац|тного кап1тащ/

Ём|с|йний дох1д

ний при6уток (непокритий збиток)

}сього за розд!лом |
1! !овгостоопсов! зо6ов' я3ан[|я | забезпечення

у тому чио.тц:

резсрв довгостроковто< зобов'язань

резерв збитк1в аоо резсрв н€ш1е)|(них вццдц

1н1ш1 ощахов1 рс3Фви

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

т0чна щредитороька заборгован1оть за:

довгостоковит'шт зобов'язапнями

топлу ниой з податч/ на при6уток

заборгован{стъ за одФ)!(аними аваноами

ван1оть за розрахунк{|ми з у{аониками
поточна кред1т0рська заборгован1оть 1з впущ1тшн|х розрахупк1в
|1оточна креддтор6ька заборгован1сть за стр€|хово}о дя]1ьн1от1о

1 койс!йн| доходд в!д

нпл! поточн1 зобов'язан:дя

|!. 3обов'язаншп, пов'язан| з необоротнимш акт|!вап!и'

утрип{{уванш1}|ц для шРода}ку' та група]!1ш вп6уття

9. т[шста варт!сть апсгив!в педер1кавного пенс!йного

79щ$
3| ,-'''^ !'дп!;д} \9

о\ !дентиф!кац}инии/Ф
Ф\' '..^_ о'.! дпп'}а' -/:},

3Ёй-бо:
код 21600862

Ёа к!пець
3в!тного

яковвнко }оР|й БоРисови1!

ковАльовА нАтА.'|1я в|кт оР|внА

10 000

(15 768)

61 98б

25 \55
25 б89

81 615

467

67

(ерйник

|оловппй

м орга[!ом виконавчо] владп' що реал1зуе дер)!€вну пол1тищ у офер1 отатиотики.



!ата ф|к' м|сяць, число)

(найменування)

'"1;'" ф!нансов'ж%?ти (3в1т про сукупний дох!д)
р.

Форма 1х{2 1{од.а {к9![-?б1бб3 1

код[
2015 ! 01 01

2 1 600862

г

€таття

1

(од
рядка

3а зв1тний
пер1од

3а аналог1чний
пер1од

попереднього
рощу

1 3 4
_'|ь1|1'.1 д\'.\1д б!д Р9а|]113ац1]!',',,т'а@

;эрелс!|' п1ёпшсан/, валова с

продукщ;: (товаргв, роб:т,
елп!|'
,.^4а

г 2000 598 653
2010
2011

ус]\/'|ц /.ср€(-'с4п| у перес!7! ння 201 2
5(р6у не еншх пре.^4!11, вс{цова сул4а 201 3

2014

205о ( з\2 ) ( 417 )к|4 5{) 9!/! вшпла7пам!1
п

2070
д |1'|)/[}[.

тибуток
]оиток

'т6@:эг)6'23&15
в|ё злс!нш у ре3ервах 0овеостпроков1/х

2090 286 236
2495 ( ) ( )
2105

уу!/'и/ б!ц 5л,'|нш |н-[!/цх с7праховцх ре3е 2110

н1 вищати

21} |

21 12
2120 6 918 6 864
21 21

2122

2123

2|з0 ( 1311 ) ( 1745 )
2150 ( 8 ( 11 )
2180 ( 2065 ) ( 5001 )
218!

2182

2190 з 820 34з
2\95 ( (
2200
2220 4 601 2 \68
2240 64 838 121 604
2211

2250 ( ) (
2255 ( ) ( )
227о ( 53 652 \32 469 )
2275



Ф1нансовий результат до оподаткування:

(1з0)
|1рибулок (збтггок) в1д цритт|д1ено| д!яльност1 тпс]ш|

9истий ф1нансовий результат:

-{.астлса 1нцлого сукут1ного дохо.ц аоощйован7Фс та стпльн!,о(

[нпший сукупний дохй до оподаткування
|{одаток на прибугоц пов'я3ат*йт' з 1лш::апд сущ.1тни}| доходом
[нппий сукупний дохй п1сля оподаткування
€укупний дохй (сума Рядк!в 2350' 2355 та246[)

[-!родовження д

|1. сукупний

(8 411)

!|!. шлшмвнти опшРА их витРАт

1у. РозРАхунок покА3ник|в пРиБутковост[ А

3а ана.гпог1чни1

пер!од
попередньог0

492
179
79

6 з64
7 \46

3а ана.гпог!чни:
пер!од

попередньог0

з2

(ерБншс

|оловпий бухга.гггер

яковвнко }оР1й БоРисович

8:тщатгт на от1пату праф

€кор:агована серед{ьор1чна кйьйсть прост|о( а*ц:й

[коригов атцуй чиофг' грибугок (з бгггок)

{/Р

--(

Ф \ 1дьп|"'*у'1']]] ^а /_*
{-\ к1,д 6:9ч}',_-./^\.

-1в&к8

ун;$;3нЁьщ

ковА.}1ьовА нАтА-]11я в1ктоР1вг{А



!ата (р1к, м|сяць, нисло)
пРивАтнш Акц1онвРнв товАРиство ''[ввкс кАп|тАл'' за €!Р[Ф9

(найменування)

3в1т про рух гро!шових кош|т!в (за пряплим методоп4)
3а Р!к 2014 р.

коди
2015 101 101

21600862[]:-:приемство

|

Форма }.{3 1(од за дкуд|-Боюо{
€таття 1{од 3а зв1тний пер|ол 3а аналог|чний пер|од

попереднього року
1 2 1

-) 4
_ |. Рух коп!т1в у ре3ультат1 операц1йно| д1яльност!]чн]1й - -

:]3_{\од)кенн'1 в1д:

г:а11зац11/|г^ 

-

[| (товар|в, роб|т, послуг) 3000 47 \46 91 840
_ _0верненн'1 податк1в 1 зоор1в 3005

то\п'чиол1 подат1у на додацу варт1сть 3006
. :.-т ьов ого ф1нансування 3010

1 ад''<од:кенн'{ в1д ощиплання субсид|й, дотац|й 301 1

:_ а:г\од)1(енн'{ авано1в в|д покупц|в | замовник|в 3015
:__ а _т\од)кенн'1 в|д поверненн'{ ав анс|в з02о
. _а_]\одя(енн'{ в|д в|дсотк|в за з;}пи1пками коцлт|в на
*]точних рахунках 3о25 2 1

! а:'содэкенн'л в|д борхсник|в неустойки (гшщаф1в, пен|) 3035
. : а_]чодх(енн'{ в|д операц1йно| оренди 3040
.-:з:.сод:кення в|д ощиплан}1'{ роялт1, авторських
:;{нагород

3045

-: з_тсод:кенн'{ в|д страхових прем|й з050
"1 3 -]\одх{енн'1 ф 1нансов 1{х уотанов в1д поверненн'{ позик 3055

ний

0го

н[ш1 надход)кенн'| 3095 \03 532 \\5 765
э;црачанняна от1лату:
. овар|в (роб1т, поолуг) з 100 ( 42 380 ) ( 1о7440 )

рац1 3 105 ( 4\4 ) ( 428 )
э:;трахувань на ооц1€ш1ьн1 заходи 3110 ( 196 ) ( 204 )
; эбов'язань з податк|в 1 збор|в 3115 ( 237 ) ( 816 )
эггщанання на от1л|ату зобов'язань з п0дат1(у на прибуток 3116 ( 86 ) ()
3тгщананняна оплату зобов'язань з податку на додану'
з:рт1сть

3\\7 ( ) ( )

::ггрананн'1 на оплац зобов'язань з |нтпих податк|в | збор|в 31 18 ( 151 ) ( )
: ;п?ачанъ{я на от1лату авано|в 31з5 ( 118 ) ( 19 )
: ;ггранання на от1пату повернення аванс|в 3|40 ( ) ( )
: ;{щачання на от1лату ц|льових внеск1в з145 ) ( )

шпй

го

: ;п?ачан |1я на от1лату зобов'язань за отрахови\,{и
..-_'Р{трактами 3 150

( ) ( )

: ;гщанання ф1нансов1тх установ на наданн'1 позик з 155 ) ( )
.1п11 вищачан}1я з 190 ( \2\ 295 ) ( 74 815 )
{ппстий рух ко!пт[в в[д операш!йно[ д!яльност 3195 13 960 2з 884

|1. Рух коппт1в у результат1 1нвестиц!йно! д1яльност!
__ э_т*одэкення в|д реал! заш||:

: тнансових 1нвестиц|й 3204
н3оооротних актив1в 3205 24
.1 а:|,\.од)кенн'1 в1д ощим ан|.1х

з:доотк|в з2|5 248 1 386
[{в1.]енд1в з220 | 367 819

' {адкодэкенн'л в1д дерив тгив\в з225
:-1 адходхсенн'т в1д пога1шенн'{ позик з2з0 \7 \36
:{адкодэкенн'1 в|д вибутгя доч|рнього п|дшриемотва та
_ нтшо| господарсько| одиниц| з2з5
1н{ш1 надхоркенгб{ 3250



Б:,ггранан ня на гтридбагптя :

ф|нансов:ос 1твестиц1й 3255 ( ) (

необоротнгос актив1в з260 ( 11 ) ( -, -,55

8тагпглати за деру{вату|пами 3270 ( ) (

Битрачанн'{ на надан1\я позик 3275 ) ( 3я 518
Б:атрананн'| на придбання дон|рнього п!дприемства та
|нлцо| гооподарсько] одитпшд1 3280

( ) (

1нцл1 гшлатотс1 з290 ) (

!{истий рух ко!пт!в в!д !нвестиц1йно! д!яльност[ 3295 1 604 -2о 186

|[!. Рух коппт1в у результат! ф!нансово| д!я.гпьност[
Ёадходхсення в1д:

Бласного кап1тагц з300
Фтримал*тя позик 3305

Ёадходкенн'{ в1д продалсу чаотки в дон|рньошту
п|дприемотв| 33 10

!тдтл1 надходженн'1 3340 38 518

Бттщананняна'.
Бикуп власн|о( акц1й зз45 ( ) (
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Б ттщанан Ё{'! на ст1пату в|дсотк|в 3360 ( ) (
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оренд,(

3365 ( ) (

Бищанання на гщил6ання частки в дон1рньотиу
п1дцриеплств| з370

( ) (

Бгтщанання на вил[1ату{ неко}ггрольовани]!{ часткам у
доч|рн|х йдшрисмствах з375

( ) (

1нпл1 гшлате>к1 3390 ( 25 581 ) (

!{истий рух ко|шт!в в!д ф1нанс9во| д1яльност! 3395 \2 937
!{истий рух гро|шових кошлт|в за зв!тний пер|ол 3400 581 3 698

3алитцок котпт1в на почат0к ропу з405 7 655 3 957
8гшлив зм1ни в;|'птотн1тх щгро{в на з€ш1и|шок коплт1в 3410 3 586

3алитшок котшт1в на к|нець ропу з41-5 \! 822 7 655
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!ата (р!ц м1ояць, ниоло)

коди
2015 01 01

2\600862за €!Р[{Ф9риемотво пРивАтнш Акц!оншРнв товАРиство''|вшкс кАп|тАл''
(найменрання)

3в!т шро власпий кдп!тал
3а Р|к 2014

Форма )\}4 }(од за дкуд !-п!тгг1

€таття

(ап!тал
у дооц|н

_ ках

Аодат_
ковий

кап;тал

Резер_
внии

кап;тал

Ёерозпо_
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прибуток
(непокри_

тий
збиток)

и|шок на початок

оригування:

коригований 3али_
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нглий сукупний

ооц|нка (уц}пса)
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до бтодя<оту

а чистого црибугху
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€ума чистого гщибугщ
на матер|атъно
заохоченн'1
Бнески унасник|в:
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3илунення кап!талу:

|{ерепрод:т:к ви|уп-
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Разошп зм1н у кап[тал[

(15 768)
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* { 
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}ч,:**" 
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[1рим!тки цо ф!нансово| зв!тност! за 2014 року
[1риватного акш|онерного товариства <| векс !{ап!тал>

!.1нформац!я про 1овариство
[риватне ак:.1!онерне товариство <|векс (ал!тал (налал! _1овариство), код за сдРпоу 21600862' е заресстрованим
приватним акш!онерним товариством. що проводить свою д!яльн!сть в 9кра|н|. Акц|т товариства мають приватне

розм!шення. !атаресстраш|[[!риватногоакц|онерноготовариствас|векс(ап|тал>-]0.05'!994р.Фсновнал!яльн|сть
товариства _ профес!йна л!яльн!сть на фонловому ринку: л!яльн!сть з торг|вл! ш!нними паперами (лилерська та бро-
керська л!гльн!сть) та лепозитарна л|яльн!сть (лепозитарна л!яльн!сть лепозитарнот установи).
||рофес1йна л!яльн!сть на фонловому ринку за пер!ол. щодо якого надасться лана ф!нансова зв|тн|сть' зл!йснювалася
товариством на п!дстав| л|ценз!й виданих нк цпФР. !{омери отриманих л!ценз!й та дата |1 видач!:
сер!я Ав :ф286648 в!д 08.10'2013 р'' !,{э286647 в|л 08.10.20|3р., ]'[9286649 в!д 08.!0.2013 р.'}Ф286639 в!д !0.!0.201з
р.'[э286650 в!д 08.10.201з р.
й1сцезнаходження товариства _ укра]на' 03057, м.|(и|в, вул.Ёжена [!отьс, бул. !2
€ерелня к!льк!сть праш!вник!в протягом зв|тного пер!олу _ 23.

,(ата затверлження ф|нансово! зв1тност! та орган управл!ння [овариства' що |1'затвердив - 3в!ти п!ллисуються [оло-
вою ||равл|ння та |_оловним бухгалтером та виносяться на затвердження зг!лно €татуту заг,шьними зборами акш!о-
нер!в. шо зл!йснюсться до 30 кв!тня року. сл!дуючого за поточним' 3д!йснюсться це вже п!сля полая! зв!т!в у в!лпов!-
лн1 органи'

'{ата 
зв!тност! тазв!тний пер!ол -3 !.!2.20|4 р.' зв\тний пер!од 2014р|к.

Балюта зв|тност! та одинишя )1 вим!ру _ : ривня. тис' грн'

2. основа п!дготовки ф!нансово| зв!тност!
Ф!нансова зв!тн1сть була п!дготовлена зг!лно й1жнаролним €танлартам Ф!нансовот зв!тност| (мсФз). Ф|нансову
зв!тн|сть за 2014 р.' було п|дготовлено в!дпов!дно до мсБо ! "подання ф!нансових зв|т!в'' !з застосуванням форм

ф!нансово| зв!тност|, затв. !|аказом мФуш973 в1л01.02.2013 р.
[ана ф1нансова зв!тн!сть була п!дготовлена, виходячи з припущення'' шо 1овариство буле проловжувати свою
д|яльн|сть в майбутньому. шо мас на уваз| реал!заш!ю актив]в та погашення зобов'язань в ход| звичайно] госпо-
Аарсько{ л|яльност!.

3. Фбл!кова пол!тика
Фбл!кова пол|тика в 1овариств! регламентусться 3аконодавством укратни та [{аказом по п!лприсмству ''|!ро орган!-
заш|ю бухгалтерського обл!ку та обл|кову пол!тику " ф1-обл в!д \1..02.201з року. [1ол!тика фунтуеться на законах
укратни (про бухгалтерський обл!к>, основних принципах м!>кнаролних станларт!в бухгалтерського обл!ку, нинно-
му законодавств! !кра|ни. Фбл!кова пол1тика 1овариства затверджу€ться наказом голови [1равл|ння.

фя складання ф!нансово| зв!тност| у в!лпов!лност! до й€Ф3 кер!вништво зд!йснловало ош!нку актив!в' зобов'язань,

доход!в та витрат на основ! приншипу обанност!'

.{ана ф!наноова зв|тн!сть складасться з наступних ф!нансових форм: Форми },[о 1_Балансу (3в|ту про ф!нансовий
стан); Форми }хгэ2-3в!т про ф!нансов! результати (3в!т про сукупний лох!д);Форми л! 3_ 3в|т про рух грошових кош_

т!в (за прямим метолом} Форми ),[о4 _ 3в!т прч власний кап|тал,

4.Баланс (зв1т про ф!вансовий стан) в!домост! активу Балансу вик-]1адено у розр!з! оборотних та необоротних акти-
в!в. оц!нку балансовот вартост! актив!в та зо6ов'язань зд!йснено за !сторинною соб!варт|стго. для подання у Баланс!
зд!йснено розмежування актив!в та зобов'язань на поточн| (оборотн!) та непоточн! (необоротн!)в|лпов1дно до вимог
й€БФ 1 к||одання ф!нансових зв!т|в). до поточних актив!в та зобов'язань в!днесено суми' що он!куються до в|лш-
кодування або погашення протягом 12 м!сяц|в в!л лати ба.л:ансу1

4.!. Ёеоборотн! активи 3с! !нш! активи. кр[м оборотних' визнан| необоротними'
4.|.|.нема ! ер!альн| активи
[!ематер|альн! активи товариство обл!ковус та в!лображас у ф!нансов!й зв|тност| зг!дно мсБо з8 (нематер!альн;

активи>' ||ерв!сна варт!сть нематер!альних актив!в' в!лображених на баланс! станом на з1.\2'2014 р', становить 27
тис. грн' та складасться з вартост! л!ценз!й на зд!йснення профес!йно} л|яльност! на фонловому ринку та програмного
забезпечення'
[{оло полано? !нформаш!| у ф|нансов!й зв!тност| за 2014 р. розкривасмо наступну !нформаш!ю:
_ перв!сна варт!сть, за якою нематер|альн! активи в!Аображен! в баланс! на початок зв!тного пер!оАу, скла\ае 2'] тис.
грн.:
_ перв!сна варт!сть, за якою нематер!альн! активи в!лображен] в баланс! на к[нець зв!тного пер!олу' скла\ас 21 тис'
грн.:
- 3аш ишкова варт!сть нематер!альних актив!в та сума накопичено] аморти 

'ац!т 
на поча,; ок зв!тного пер!оду складас 2 |

тис. грн., та 6 тис. щн. в!дпов|лно;
- 3ашишкова варт|сть нематер!альних актив!в та сума накопичено| амортизаш!} на к|нець зв!тного пер|олу складас !8
тис. щн., та 9 тис. щн. в!лпов!лно;
- нематер!альн1 активи протягом зв!тного пер!олу не вибували:
- амортизаш!я за20!4 р|к нараховувалась прямол|н!йним методом щом|сячно та пооб'сктно;
- нарахована амортизаш|я за 2014 р|к складас 3 тис. грн.;

1
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- нематер!альних актив!в, як! визнан:

об'еднання п|лприсмств, немас;
активом, з вид|ленням вартост! нематер|альних актив!в отриманих у ре3уль

- зм|н перв|сно1 вартост| та накопичено| аморти3ац!1 нематер!альних актив1в у результат! переош1нки протя

20 ! 4року не в|лбувалось,
зменшення корисност| | в|дновлення
!нш| зм!ни перв!сно| (переош|нено|)

корисност! у зв1тному пер1ол! не в!лбувш1ось;

вартост! та сума накопичено| амортизац!| нематер1альних актив!в у зв|тн'

права власност|. немас'

не укладш1ась:
( консерваш!я. реконструкш1я, тощо) не\1ас:

засоб1в' що продовжують викор1.|стов}'ватися, на к|нець :

не було;
щодо його розпо

пер!ол| не в!лбувалось;
нематер|альних актив|в, щодо яких !снус обмеження

переданих у заставу нематер1альних актив|в немас;

угод на прилбання в майбутньому нематер|альних актив1в не укладалось;

витрат на досл!дження та розробки протягом зв|тного пер1олу не було;

нематер!альних актив!в, отриманих за рахунок ц|льових асигнувань, протягом зв!тного пер1олу не було'

4.|.2.Фсновн! засобд':'

о",'!"; 
'^"'о, 

товариство обл!ковус та в|лображас у ф1нансов!й зв|тност! зг!дно мсБо 16 (основн! засоби>' Ф<

вн! засоби обл1ковуються за молелй соб!вартост|, яка полягас в наступному: п!сля перв!сного визнання об'ект ст

вних засоб!в обл!ковусться за його соб|варт!стю за вирахуванням накопичено1 амортизаш!| та накопичених збг:

в|л знеш|нення, визна|их зг]дно мсБо 36 (зменшення корисност! актив!в>'

Бй' ,',',''; ;"формаш!} у ф|нансов|й зв|тност! за 20!4р!к розкрива€мо наступну |нформаш|ю:

_ фв!сна варт!сть,.' ,''' основн! засоби в|лображен! в Баланс! на к!нець зв!тного пер|олу _ за перв|сною варт!

складас 699 тис. фн'
-*"''''"'р.".''!тпрямол|н|йний.терм!нкорисноговикористання(експлуатац;т)визначастьсяпопер!оду3а
шення амортизаш|| 

ас 7 15 гис' грн'. та 4 |6 тис' грн' в!лпов!лно'
- перв!сна варт!сть та сума зносу на початок зв!тного пер!оду склад

- зй'*ко"' 
"ар.|сть 

основних засоб!в на початок зв!тного пер|олу склалас 299 тис'грн'

- основних заооб!в' як! б були визнан| активом, з вид!ленням вартост| основних засоб!в' отриманих у резу'-]ь

об'сднання п!дприсмств нема€.

- переош!нка основних засоб!в протягом зв!тного пер!олу не в|лбувалась;

сума нарахованот амортизац|т за2014 р1к складас 64 тис. грн.

зменшення корисност| та в1дновлення корисност| не в!лбувалось'

!нгших зм;н перв!сно] вартост! та суми зносу основних 3асоб[в у 3в|тному пер!од| не в|дбува]|ось.

протягом зв!тного пер|оду в1лбулося надход}|(ення основн!4х засоб1в на суму 5 тп":с. грн.

перв!сна варт!сть та сума зносу основних 3асоб|в на к!нець зв1тного пер[оду складас 699 тгцс. грн. та 460 тис'

в|дпов|дно;
зш1ишкова варт!сть основних засоб|в на к!нець зв|тного пер!оду склада€ 239 тио.грн.

основних засоб!в, щодо яких могли б 1снувати передбачен! чинним 3аконодавством обмеження волод|ння, кор||

вання та розпорядження, немас;

переданих у заставу основних засоб|в немас.

угода про придбання в майбутньому основних засоб!в

основних засоб!в, що т!4мчасово не викор[4стовуються

перв!сна варт|сть повн|стю амортизованих основних

ного пер!оду складас 49 тис. грн.

протя!ом зв!т"ого пер|оду 3п.!йснювалося вибуття основних засоб!в на суму 21 тис.грн.:

основних засоб!в, отриманих за рахунок ц!льового використання впродовж зв1тного пер|оду

зм!ни розм|ру додаткового кап!талу в результат! переош|нки основних засоб|в та обмеження

м|ж влаЁникайи (уяасниками) впроАовж зв!тного пер|олу не було'

4. [.3.довгостроков| ф|нансов! 1нвес'! иц!т

:йй".'..р'*'"! 6|"а"со'| |нвестиц|] станом на3!'12'2014р'.склалають !498бтис'грн'

1"'! л',''''р'.',| ф!нансов| 1нвестиц|| складаються з вартост| корпоративних прав' ем!тованих товариствамш ]

*"*""'го 
";','";'альн!стю' 

акц!й. !нвестиц!йних сертиф!кат!в укра{нських ем!тент|в'

6..1"!" "щ']*; о!нансових !нвестиц!й' як| мають котирування на активному (орган!зованому) фонловому рп

зд!йсню:оться'['овариством за справе.:шивою варт!стю, а саме 3а ш!ною котирування на активному ринку' Фш

!ф!нансов! |нвестиц!| [овариства, як! не мають котирування на активному (орган!з""_":9уР о:"1т:х'':

й;;';ь;;;;;;;! ;".!йу'"*'' визнання та оц!нка). оц1нка вартост! ф|нансових !нвестиц|й в !нвестиш|йн| сертф

ти товариства визначасться з урахуванням вартост| нистих актив|в. на один !нвестиш!йний сертиф|кат, який переФ

в об!гу (за ланими розрахунку ем1тент!в !нвестиц|йних сертиф!кат!в)'

догов|рних 3обов'я3ань 1 внас-1

в|л терм|н|в. вказаних в догов{

леб|торська заборгован!сть визначасться оборотним або }-:еоборотним активом'

;';;;;;#;;;;;;;;;';;ъ;;;;;;';"; ,|"," '","*-'" 
й!сяцБ з дати 

'-1:"]:д_":::]|":""т^:::]:[::-:1:;;;];;;';|;;;;;;;;'1''-""'б'р''""х акт!:в|в 1овариства' .{овгострокова Аеб|торська заборгован|сть стан..;

3\.12.2014 р. в!лсутня .

4.1.5. Б!лстронен! податков! акт!'!в|'{ на к!нець кварталу в|дсутн|'

4.1.6.|нтш! необоротн! акт|{ви станом на 31 .|2.2о14 р. складають 7 тг":с. грн'

4. 1 .4.Аовгострокова деб!торська заборгова н !сть

[овариство ви3нас леб1торську 3аборгован!сть в.Баланс[. коли вона стас стороно}о

цього ма€ юридичне право отримувати грошов! або |нш! ц|нност|. Б залежност!



4.2.0боротн! акгивп
Фборотн! акттави к]ласиф|кова.тт|, впл<одяни з в1длов|дност| буд,-я(ому з критер|!ъ, в|-вначених у п. 57 й€БФ 1 л< ак_
ттви, щгтзнанен1 ]|]|я використан|и у л1яльност! товариства пРотягом операц!йтого циклу та не б1льше 12 м1сяц!в з
дати бала\1су '
4.2.1.-Фбл!к запас|в
3апаоами визна]оться актлши, як| ущ|{}'у|оться для споживання п|д час надалптя послуг, ущгавл|ння 1овариства або
для подаль1пого пРодащ, та р{ов зв|д{айнот дйльноо{' Фдп:птлде:о бухгалтероького облф запась € 1х найменува|пя.
[1ридбаЁ запаси зарахов1тоться на бштанс за перв1сно:о варт1стло. Бафсть запас|в на понаток та к1нелр зв!тного пер!
оду ск.'|адас 9 тио. щн.. та 16 тис. щн. в1дпов!дно. Фц!тца запас!в щи списагп! пи |-тлплотлу вибугт! здйсппосться за
методом центиф1ковано| соб!вартоот! вйповйно! оддгп-тц|.
4.2.2.,{еб1торська здборгован|сть (поточна)
[1отопна леб!торська заборговпт!сть _ сутла деб!торсько{ заборгованост|' яка виникае в ход! нормапьного операц!йто-
го тцклу або оборотних актгв1в товариства. Б|дпов!дно до щицципу обачност1 та з мето|о поФигт' у мйбутньому
безнад[йно| деб1торсько! заборговалост! 1овариство нар:1ховуе резеРв сумйвних боргБ . 8 розрахупч резеРву су1|-
нБнглк борг1в врахову€ться воя ср{а щосточенот на дац бшлансу деб!торсько| заборгованоот1.
!еб1торська заборгован!оть за ц1нн| папери' за посщги депоз|паРно! установи та брокерськ1 пос:гуг*т на 3\.72'21'!'4
р. становт:ть _ 1 986 тис. щн.
,{еб|торська заборгован[оть за видагпштли авансами на 31.12.2014 р.- 1з0 тис. {рн.
,{еб1торська заборговап!сть з блодкетом на 37.72-20|4 р'- б тис. щн.,

'{еб!торська 
заборгован1сть за розрахунками з нар1|хован!'( доходБ на 3].12'2014 р. -3 !72 тис. щн..

|тша поточца деб!торська заборгован|стъ на 31.12.2014 р' _ 27 996 тис. грн., за 
'*о'о 

за'''-о* резерву сумнБлпп<
борг!в станов:ать 2 113 тис' щн. протягом 2014 р. сгштсаттття безнад|йо! деб1тороько1 заборговалБст| не зд1йстпова-
лося'
.(еб1торська заборгован1сть за векселями в!лсутня.
4.2.3. !1отонн| ф!шацеов! |нвестиц!1
|[отонн! ф1нансов! !гвестлц|! товариства щ)едставлен| у втл.:шл1 1+вестийй в |нср1гме:гпт власного кап|тащ'
11отонн1 ф1нансов1 |твестиц[! станом на 37.|2.20|4 р. октада:оть 26 837 тис. щн..
Фц1нка вартост! фйансов:п< !пшестиц[й, як1 матоть котирРанн'! |{а активному (орган|зованоллу) фондовому ртдлц
зд1йс:полотьоя 1овариством за справедл.во:о варт!стло' а с:|ме за ц!ноло котщ1ъангй 

"' *'*,'ф р'""у.
Ффнка ващост! ф!наноов! |гвестиц|! 1овариств4 як| не ма.тоть котирування |й! активнощ/ (орган!зовалому) фовдо_вому ри[п9 зд1йс:до:оться 1овариством за ооб1варт|стю щ|цбапня з ра(Ран|{'ш.| змен1п€ння корисност1 зг|дтомсБо 0А3) ш9 з9 <Ф!ттансов! 1нсщр;енти: в:внатття та оц|тл<ш>.
Ф1нансов1 !лвестиц![ що ущпдтл}ъаЁ до погашет*я офшоються товарис1вом п|сля перв|сного в|внання за аморт]вова.
ною собьарт!ст]о, застосовуючи метод ефектпвного в!дсотка.
4.2.4.гро|||ов! ко|шти
[ро:пов! колпти е найбйь:п л|кв|дтпд:ии актлвами 1овариства. |рошов! кошти в нац|онапьЁй ва.тпот1 в!добрал<атоться
в б1тгалтерськоплу обл!ц за ном|нальною вафст|о. [рошов1 котпти в !ноземн|й вал:от1 в1дпов!дно до принтцлпу еди-
ного що|пового вгал1рника лля в[лобрал<елп:я в обл!ц також повикт[ буги вщахен1 в нац!она.'|ьн[й валют|. обл1к
що!|]ов|л( котпт!в та розрахулп<1в здйс:поеться зг!дно <<||оложентпо що веденпя касов;ок операц1й у нш{[она:ънй ва-
.тпот!>>, затвердженого постдново|о правл|ння ЁБ9 в1д |5.12.2004 р- !{э637
}{а дац.складання ф!нансовот зв|тност[ згйно й€БФ 21 вс! монетарЁ статл!' як1 обл!ковулоться в 1ноземЁй ва.тпот1
перерахов1глоться | в1добража|оться по чрсу нБу на дац складанл:я зв|тност!.
Фбл1к щолпов:л< коцт1в ведеться в розр1з! ва.:пот, розр1з! бапп<1в' в лол< вйщит1 поточн1 та депозтгпт1 рахупки. гро-
шов| коппи станом на з1.12'2о14 р- збер!гаються на поточн|о( та депозпптню( банЁвськтл< рах5глпсах. [роп:ов1 кошг:;
1овариства в наш!ональнй вшшот| на з1.\2.2014 р. станов]!'{1ъ 11 815 тис. щн., у 'ому """'| ' 1нозеплй ва.тшот| (ло-
лар €11|А) _ 4 801 тис. фн.
4.2.5. Битрати майбутн1х пер1од!в
Б Баланс1 станом на 31 .12.2014 р. вищатимайбутн1х пер1ол|в в1дсу1ц!.
4.2.6. |нпш! оборотн1 активи станом на3|.12.20|4 р. ск]1ада}оть 460 тис. щн.'
вариства' що обл!кову[оться на колективному рахунку у 11А1 кРозрахунковий

що е що1шовими ко1птами кл|ент|в 1о-
ценщ).

4.3. Бласний кап!тал
€таном на3\.12.2014 р. власний кап1тал становить 6| 986 тис. грн. та мае
3ареесщований (пайовий) кап|тал _ 10 000 тис. щн.,
1(ап|та-гл у дооц|нках - 4 тис. грн.,
,{одатковий кап|та-гт -133 тис. щн.,
Резервний кап|тал - 67 617 тис. щн.,
Ёерозподйений прибуток (непощитийзбиток) * (15 768) тис. щн.
передг| [ата за акц|! в зв[тному пор[од1 не зд1йс|повш!ась та п[дщиемство не передбанае зд|йсл*овати операц!т з пе-
редтшати акц1й.
Акц!| у склад| €татутного кап1тащ: зареесщований €тацтний кап|тап товариства станом на з1.12.2о14 роч с|1лаче-
шй ц)о!цов!'{{1'[и коплтамп та складае 10 000 тис. щн., к!.гък1сть вищщеп1о( щ'ост!{х !меннш< акц1й ск]тадае 20 000 0ш
тпцк, ном!тлальна вафоть алст|| ск.:ладае 0,50 Фн. за оду прооц акшй. Ё6отшлачено! часпппт €татутт:ого кап!тац
немае. 3м!тпл протягом зв!тного пер|одг в кйькост| акш|й не вйбРалась.
Атвйенди щотягом 2014 року не нараховРались та не с|]лачува]1ись.
4.4. 3аборгован!сть та зобов'язання

наступн| ск]|адов|:

;|
ся-



3обов'яання _ це заборгован1сть 1овариства 
' що виникпа в пасл|док лштщлтл< подй 1 погашетпля я(от щизведе

змен|ценп'{ рео}?с1в комтвн1!. @бйк та визна:шя зобов'язш]ь зд|йстпоеться ?овариством в в1дпов1дност! 3 мсБо
<Резерви, умовй зобов'язанвя та 1ьловЁ акт:в1'. 3 метоло обл|ц зобов'валптя под|.:тлоться на довгосщоков!, по
чн1 та зобов'язання, пов'ва|{| з необоротними !1ктивами 

' урима|пц\,1и д||я продажу, та щ1,тами виб1ггтя.
1]оточц1 зобов'язання в1дображшоться на дац балансу за срлок) пога|цен|{я.
(таномна31''9.2014 р. зага.'|ьна с]^{а поточптглс зобов'язшъ склала _ б 689 тис. щн., з якш(
поточ!]а щедиторська заборгован|сть за товари, робоп1 послуги _ 467 тис. щн.;
поточ!а щедип)рська заборгован!сть за розРа(унками зблоджетом-67 тис. щн.,
у тому писл! з полатку на щиброк -б7 тис. щн.;
[дтш! поточн! зобов'я3ы114я _ 25 155 тис. щн.
81дсронен! податков1 зобов'язаняя та доходи майбщн|х пер|одБ на дац бшпансу в1дсутп!.

5. Формп ]ф2-3в!т про ф!нансов! рсзультати (3в|т про сучтпппй дох|д)
Бс! статт| доход1в ! в:тщат, визвав1 у зв|тн:ак пер!одах вк.тпояено до ск;1а'щ/ 3в1ц про сукупнпй дох[д. Битр
в|дображаготься в букгалтерському обл!ц одлочаоно з! зметлшегцлльл активБ або зб|льпдентдям зобов'язань. Бгграта
зв!тного пер1одг вк}н:||оться або зме!{шення а<т:ав1в або збйь:пення зобов'язагъ, що приво]шть до зменшен} ! &-1

ного кап1тач 1овариства' за умови, що ц[ втпрати мохуть бщи достов1рно оцйеЁ. 8иратами виз::аються в!тт!
певного пер1ощг од{очаоно з ви:}нанням доходу' для отримання якого вотти зд|йснен1. в|{ц)ати на податок !а щ'
ток вк]!|очак)ть податки, розрахован| у в1щовйност1 до чинного законодавства уща'1}[,|. за щ{ови, що оц!гша дохс
може бути достов1рно в|гзначепа' доход у "зв!т| про ф!нансов[ резу:ътатп'' в1дображаеться в моме|{т надходже1
акт:шу або пога]ц6н|'{ зобов'язалпя' яЁ щизволягь до зб!.гтьшентля власного кап|тащ: пйприсмства. 3а умовл+
офнка вищат може бупд достов!рно в!{значена, витрати в!добрах<аготься у "3в|т| що фйансов1 результати" в момс
вибугтя акттву або збйьше:пля зобов'ват*ля. 3в!т складено за прк}наченням вищат.
9истий дохй в!д надання брокерськтл< посщт та пос]уг депозитарнот устадови за 2014 р. складае 598 тис. гРв
€обБафсть реал!зован!.о( посщ,'г за 2014 Р. - з!2 т\с. цн.
9 зв|тнотлу пщ!од| ор:плшто 1:шплк операп[йтпо< лохолБ 6 918 тис. щн.' у тому кисл!:
- в|д операц!йно| крсово! р|зпшш| - 4 137 тио. щн.,
_ одержан1 п:щафи, пен1' неустойлси _ 146 тис. щн..
- дох|д в!д переоп!тши потонно| деб1торсько! заборгованост| * 1 870 тис. щн..
- дохй вй операц1й з дергватпвами _ 683 тис. щп.
- !нлп| операц1йт| дохоли _ 82 тис. щн..
Адм1н!сщатгшЁ вищати' повБан! з ущ!!|{а|{пям та обс:туговуватпллт.: товариотв4 за 201'4 р- ск]лалп _ 1 311 :
грн..
Бищати на збщ _ 8 тио. щн.
1:ш| операш!йн| вгграт'|, -2 065 тис. рп.,утому числ!:
- вгщати в!А операц1йд{о| црсовот р1зтпш1 - 750 тис. щн.'
- в'[Фати за операц!-штли оренди -571 тис. щн.,
- сформовано резерв срлн|вт*тх борг!в _ 590 тис. щн.;
- |нш! опФац1йп| вгщати _ 154 тис. щн..
!нш1 фйансов! доход,т за 2014 рй станоьлять _ 4 60\ тис. грн., а о|!ме:

- оцгалан[ ливйенли - 3 823 тис. щн.
- доходи за депоз|{та.т\{и, розм1щен!п{и у банках - 530 тис. щн.'
- доходи за вйсоткаттдд по |н|шшд 1шестиц1ям 248 тпс. щн.
|тш| доходи б4 838 тис. щн., з тпо< :

- доходи в!д продах<у ф1нансовто< !шестллд!й_ 5з 940 тпс. грн.,
- дохй вй переоц1цки довгосцоково! деб!торсько] заборгованоот| _ 5 463 тис.щн.
- доофнка ф|цалсовлос |нвестиц!й 5435 тис.щн.
1гпп1 впщати - 53 652 тио. щн.' з н!л( :

- соб!варт1сть реал1зац|! ф1нансових |нвестуалц|й _ 52 277 тис. щн.'
- уц[нка ф|нансовлос |тлвестифй _ 1 375 тис. щн.
виграти з податц на прибщок за 2014 р1к - 130 тио. щн.
чист1{й прибуток за 2014р. станов:тгь 19 477 тио. цн.

б.3в!т про рух гро:шових копшт!в(за прямим методом)
1овариство ск;:адае 3в|т про рух щошових котцтБ зг!дно й€ФФ 7 <3в!т про Р)л( гро|цов['( ко[||т!в> щямглтт мето!
згйно з яюд'д розкривасться |нформацй що основн! клас]1 валовпх }1а'/цо'/Ркень грошов}о( коп:тБ чи валов|о( вк!]
щошовто< ко:тлтБ. 9 зв|т| в[добрахений рух що|цових копшт!в в!д операц1йто!, |:вестлшл[йно| та ф!нансово{ дй-тьвэ
товариства. |!ри ск.тгаданн! 3вф що рух фо|ццовпх котпт1в (за прлшл*л методом) за 2014 р|к . товариством на.1ас:!
пор|вняльна !нформашй за 20|3 р!к.
} статт| <1гшл| надходження) в|добрахшоться !лш| надх?:дхенля щошових коштБ в!д операц|й|от д!я]ьност[. ъч
ма на]р(ор{(€нн'1 щошовго< колптБ в!д кл{скг|в за брокерським договор;!ми дпя зд!йснення 1овариством посщт 1цс

операцй з ш!*пппли папФамп на п!дстав| замов.л:егъ кл!сшгБ.
7.-|1ов'язан! особи товариства
11рот:гом 2014 роц 1овариство здйстповшло опщац!! з пов'язантплп сторонами за звинайн:п;и фнами.
8.впплати прац]внпкам
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||ротягом 20|4 роч щаш|внг,кам товариства ви!]лач/валась зароб1тна тьцата зг!дно !птатного розкладу. €таном на

з|.:э.ао;.+ роц "о'отно| щепггорсько! заборгованост1 за розра(унками з ог1лати прац| вемас'

я. на вимф йсФ3 8 <Фперац!йн| сегмекти): зг1дно (положення про орган1зафто бухгалтерського обп1ч та обп|

кову пол1тиц> товариством не встановлен[ ощем1 госполарськ1 яи геощаф|чн1 сегметгпа. [1ротягом 2014 року 1о-

"ар"отво 
зл|йо'*овало д1яльн!сть в одному геощаф!янотлу та б|знес сегмент!, огке,{одаток до р1чнот ф[нансовот зв1-

тност! <1нформап1я за сегме!{тами) не гоц.вався.
10. }мовн! зобов'язання та оп0рац!й|!! ризикц
вконом!чна ситуапй. 3аконодавство 1 нормат:в# док}'т\,|ентц як[ втл.:лхвшоть на економ|вну сицац!то в !ща!н[, е

щед}|етом наст:о< 'зм|н, тому.' активи | опера!!т товариства мо){$ль нар1}катися на Р[8ик у раз1 пог|ршенкя пол!тик-

нБт й економ|чно! оицап|| у зв'язч з щоведення а|{тгтерориститно! операш[! у донецьк!й та луганськпх областях.

0полатчвання. !ща|нське податкове. ва.лпотне 1 митке законод:шство доситъ часто м!_гшсться ! мас суперенл:ше

тракцван1{'{. Ёа щ,тлку кер1вттгтцгва 1овариотва в1лпов1дн| полот<енкя законодавства 1нтерпретовак! й коректно, то-

му ймов|рн|сть збережентля ф1нансового стану' в якому знаход4ться 1овариство у зв'язц з податковим' вш||отним

законодавством е досить високо[о.
11. пол|тцки управл!ння ризикамш
на лац затвершкення ф|нансово| зв1тност| 1овариотво функш!онуе в нестаб!льному середовгш|1, пов'язштому з ов|то-

вою економ1чною крш]ою п1 щоведенням :1нтгтерористинно| оперф1 у Аопецьк!й та )|цанськтл< областгх.

|{ол|пхцення еконой1чно| ситушд!1 в укра1ы в знап#й м1р| залет<апт'ле в|д ефектхшпост! ф|скальних [ 1нпших захоф ,

як! зд1йс н-товаттптгьс я урядом укратни.
товариство ч}тливо до втшливу р|зн*п< рлвтл<Б, пов'язанго< з фйансов;оли [нсщ1ълепттами. 1]ол!т:л<а 1овариства по

управл!:п*о ризик:1ми натР{влена па м1нй!зацй потенц!й*по< негативн!л( насл[дкь шш фйансов:п< опщаш[й 1ова-

ри|тва. [ролпов| копгп,л розм1пцглоться в бш;ках , як! на момент в!дкрггггя рахункБ матоть м|н!мальтшй ризик дефолта,

кры шього 6ьансовий отан балч пер1олитно перев1рясться 1 коп:ти розм1щуготься тп;гяхом дт.версиф1кац|! ризикй..
11. 1|од!1 п!сля ддтц балднсу .випов!дно до засад' ви:!начен:л< ]у1€БФ 10 щодо подй п|сля датц багансу, под11, що
пощебулоть корицтання актив1в та зобов'язань 1овариства в!дсрн! .

.; к?.9]
/.$,ковенко }о.Б./|олова |!равл|ння товариства

[-оловний бухгалтер /(овальова н.в./

{!" х
{| 

-[*цн8к* 
к&жвтА'1'

ц|"\ !деь+гиф;а;ац|!

\}ж-..',;00вж\*$-#
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!ата (р1к, м|сяць, нисло)

|11дприемство |]риватне ацц|онерне,товариство ''!векс (а.п!тал''., за €АР||Ф}
( найменування )

3в!т про власний кап!тал

за 20 13 р'

Форма \ 4 (од за дкуд

Аодатко-
вий кап|тал

|_-!ерозпо-

д1лений
прибуток
( непс':кри-

тий збиток)

Ёеопла-
чений

кап !тал

Билу-
чений

кап!тал

3аресстро-
ваний

(пайовий)
кап!тал

(ап!тал у
дооц!н-

ках

67617 25147
початок року
ицвання:

1на обл|ково|

говании

аток року

| зм1ни

67617

стий прибуток
иток) за
нии пер!од

!||ии сукуцнии

!нка (уш|нка)

ц|нка (уш!нка)

рсов| р!зниц!

пного доходу
!йованих !

присмств

плати власникам

в|денди)

рямування
ибутку ло

рованого

4



Б!лрахування до

ре3ервного кап|талу

[ума чистого
прибутку, належна

ло бюлжету
в1дпов!дно до

закон0давства

€ума чистого
прибутку на

створення

спец1альних
(ш1льових) с}онл!в

€ума чистого
прибутку на

матер!альне
заохочення

Бнески унасник!в:
3нески ло кап!талу

[*!огашення

заборгованост| з

кап!талу

Билунення
кап!талу:
3икуп акц!й

(насток)

[1ерепролок

викуплених акц1й

(насток)

Анулювання
викуплених акц!й
(насток)

Билунення частки

в кап|тал]

3меншення
ном|нально1
вартост! акц1й

|нш| зм!ни

кап!тал|

!нш! зм|ни

кап|тал!

( 8411 )Разом зм!н у
кап!тал!

352453алигшок

на к[нешь ро

!дентиф}и-*цтйний
\ код 21{,00шп;?7'

ж

.8ковенко [Ф.Б.(ер!вник

|-оловний
(овальова Ё.Б.
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