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Аудиторський висновок (Звіт незалежної аудиторської фірми)щодо 
фінансової звітності   ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ІВЕКС КАПІТАЛ” станом на 31.12.2015 р. 
 

            м. Київ                                                                                                12 лютого 2016 р. 
 

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ПП “АФ “Тимлар - аудит” про 
підтвердження фінансової звітності  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІВЕКС 
КАПІТАЛ”, надалі Товариство, станом на 31.12.2015 р. надається для надання до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку із урахуванням вимог наступних нормативних 
документів: 

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

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

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

 
 

 
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 
1.1. Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІВЕКС 

КАПІТАЛ” 
 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІВЕКС КАПІТАЛ”; 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 21600862 ; 
Місцезнаходження: 03113, Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, будинок 1; 
Дата державної реєстрації: 10.05.1994 р.; 
 

  
  
  

 

 
ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ» 

Код ЄДРПОУ 24741209 
м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52 

тел./факс 581-78-55 
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності  № 1747, видане Аудиторською палатою України  30.03.01 
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 1.2. Опис аудиторської перевірки 
 

Аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ІВЕКС КАПІТАЛ” станом на 31.12.2015 р. здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» 
у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність” та на основі 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.  

 
В ході перевірки було здійснено аудит наступних форм фінансової звітності Товариства, що 

додаються: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан)  станом на 31.12.2015 р.; 
 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р.; 
 Звіту про рух грошових коштів за 2015 р.; 
 Звіту про власний капітал  за 2015 р.; 
 Приміток до фінансової звітності за 2015 р. 

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал до фінансової 
звітності Товариства за 2015 р. додається Звіт про власний капітал за 2014 р. 
   

Аудитор зазначає, що Товариство є засновником  взаємних фондів, створених згідно 
Положенню “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії”, затверджених Указом 
Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94, надалі Положення.  
Товариство є засновником  двох взаємних фондів: 

 Закритий взаємний фонд " СІНКОМ-ФОНД" ; 
 Закритий взаємний фонд " СЕЛЯНСЬКИЙ". 

  
Взаємні фонди Товариства мають окремі баланси,  фінансова звітність Товариства, аудит 

якої здійснено з наданням даного Аудиторського висновку, не включає  фінансову звітність 
взаємних фондів. 

      Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства за 2015 р. є 
Міжнародні стандарти фінансової  звітності.     

      Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся,  визначає  основні засади 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних 
принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які  
передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та  
Міжнародними стандартами фінансової звітності, надалі  МСФЗ. 
 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА ЗА 
ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

 
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої 

для перевірки, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»,  МСФЗ та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до 
складання та надання фінансової звітності, несе управлінський персонал Товариства. 

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування 
відповідної облікової політики, а також подання облікових оцінок, які відповідають 
обставинам, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Товариства 
визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилок,  несе керівництво Товариства. 

 
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 
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Відповідальністю ПП «АФ «Тимлар-аудит» є висловлення думки щодо фінансової 
звітності Товариства за 2015 р. на основі результатів аудиту. 

Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності».   

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і 
виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. 

При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудиторами ПП «АФ «Тимлар-
аудит» були розроблені аудиторські процедури, які дозволили здійснити оцінку ризиків 
суттєвих викривлень даних фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

В ході аудиторської перевірки аудитором було здійснено оцінку відповідності прийнятої 
облікової політики Товариства, прийнятності облікових оцінок та дотримання загальних вимог 
складання фінансової звітності, які передбачені МСФЗ. 

Аудитор отримав достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у 
фінансовій звітності Товариства  інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає 
вимогам МСФЗ. 

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, 
які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 
господарських операцій. 

Аудитори ПП «АФ «Тимлар-аудит» вважають, що отримали достатні і належні 
аудиторські докази для висловлення нашої думки.                                                                                                                                                
 

4. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІВЕКС КАПІТАЛ” СТАНОМ НА 

31.12.2015 р. 
 
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ІВЕКС КАПІТАЛ” станом на 31.12.2015 р.  
 

Висловлення безумовно - позитивної  думки 
 

На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“ІВЕКС КАПІТАЛ” складена в усіх суттєвих  аспектах відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий 
стан Товариства станом на 31.12.2015 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
вимог Закону України № 996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
від 16.07.1999 р.  

 
5. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 

 
Аудиторська думка, яка надана у попередньому розділі аудиторського висновку, не 

модифікується у зв’язку із включенням в аудиторський висновок даного пояснювального 
параграфу. 

Аудитор зазначає, що аудитором сформовано не модифіковану думку щодо фінансової 
звітності Товариства за 2015 р., яка у попередньому розділі має назву «безумовно-позитивна 
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думка» з урахуванням термінології, прийнятої у розділі XV додатка 38 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, яке зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712. 

В пояснювальному параграфі аудитором також надається інформація стосовно найбільш 
вагомих статей фінансової звітності Товариства з метою найбільш повного розуміння даних 
фінансової звітності. 

 
5.1. Розкриття інформації за видами активів Товариства 

 
Найбільш питома вага у складі активів Товариства припадає на: 

 довгострокові фінансові інвестиції; 
 іншу поточну дебіторську заборгованість; 
 поточні фінансові інвестиції; 
 грошові кошти та їх еквіваленти. 

Вартість Довгострокових та поточних фінансових інвестицій на Балансі  Товариства 
станом на 31.12.2015 р. складається з вартості акцій та вартості інвестиційних сертифікатів 
українських емітентів.  
Вартість фінансових інвестицій відображена Товариством згідно вимог МСБО №39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» в розмірі  справедливої вартості для тих фінансових інвестицій, 
які обертаються на організованих ринках, та собівартості  з урахуванням зменшення корисності - 
для  інвестицій в інструменти власного капіталу (акції), які не мають ринкової ціни котирування 
на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити. 

Право власності на цінні папери, обліковані на Балансі  Товариства станом на 31.12.2015 
р., підтверджується Випискою про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи на 
31.12.2015 р.  

Розподіл фінансових інвестицій на довгострокові та поточні здійснюється Товариством 
згідно намірів щодо їх реалізації в 2016 р., що відповідає вимогам МСФЗ.  

Інша поточна дебіторська заборгованість на Балансі  Товариства станом на 
31.12.2015 р. становить 46375 тис. грн., складається в т.ч. з заборгованості за наданими 
позиками, заборгованості клієнтів за брокерськими договорами та відображена по сумі чистої 
реалізаційній вартості з урахуванням створеного резерву сумнівних боргів. 

Сума Грошових коштів та їх еквівалентів на Балансі  Товариства станом на 
31.12.2015 р. становить 10319 тис. грн. в національній та іноземних валютах та складається з 
грошових коштів Товариства на поточних та депозитних рахунках, в касі Товариства  та на 
кліринговому рахунку в ПАТ «Розрахунковий центр»,  як забезпечення біржових торгівельних 
операцій Товариства. 
Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі  Товариства станом на 31.12.2015 
р. підтверджується банківськими виписками, касовими документами, депозитними 
договорами, термін дії яких не закінчився, та виписками  ПАТ «Розрахунковий центр» в 
частині обліку залишку грошових коштів на кліринговому рахунку Товариства. 
На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 
Товариством інформації за видами активів  МСФЗ. 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно 
визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов‘язані з їх 
використанням. 

       
5.2. Розкриття інформації за видами зобов’язань Товариства 

 
Найбільш питома вага у складі зобов’язань Товариства припадає на «Інші поточні 

зобов’язання». 
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Інші поточні зобов’язання на Балансі  Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 
10458 тис. грн. та складаються з заборгованості Товариства за отримані цінні папери,  послуги 
тощо.  

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 
Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ. 

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно 
визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. 
 

5.3. Розкриття інформації про власний капітал Товариства 
 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 62454 тис. грн., в т. ч.  
 Статутний капітал – 10000 тис. грн.; 
 Капітал у дооцінках – 4 тис. грн.; 
 Додатковий капітал – 133 тис. грн.; 
 Резервний капітал - 67617 тис. грн. 
 Непокритий збиток – 15300 тис. грн. (від’ємне значення). 

Статутний капітал Товариства становить 10000 тис. грн. є повністю сплаченим грошовими 
коштами згідно даним бухгалтерського обліку  та наявним первинним документам та не 
змінювався протягом 2015 р. 
Розміри Додаткового вкладеного капіталу, Іншого додаткового капіталу та Резервного 
капіталу  Товариства не змінювалися протягом 2015 р.  

 
5.4. Розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства 
 
Протягом 2015 р. Товариство здійснювало дилерську та брокерську діяльність з торгівлі 

цінними паперами, надавало послуги депозитарної установи  тощо.  
У складі доходів від реалізації Товариством відображені доходи від продажу цінних 

паперів та надання послуг, у складі собівартості реалізованої продукції – балансова вартість 
реалізованих цінних паперів. 

 У складі Інших фінансових доходів Товариством відображені доходи по нарахованих 
відсотках по депозитах та у зв’язку з нарахуванням дивідендів. 

У складі Інших доходів, Інших витрат Товариством відображені доходи, витрати, 
пов’язані з переоцінкою цінних паперів. 

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, 
та складає за 2015 р. чистий прибуток у розмірі 201 тис. грн., правильність визначення якого 
підтверджує аудиторська перевірка. 

 
5.5. Розкриття інформації про дотримання Товариством вимог ліквідності 

 
Показники фінансового стану Товариства, яке є  торговцем цінними паперами,  
визначаються за наступними формулами та становлять станом на 31.12.2015 р.: 
                

Назва показника  Формула розрахунку  Розрахункове 
значення  

Нормативне 
значення  

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності  

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

1,1 N>0,5  

Коефіцієнт покриття 
зобов'язань власним 
капіталом  

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

0,2 N< 0,5-1,0 

Коефіцієнт  Ф. 2 р. 2350 або р. 2355 0,01     



Ф.
|2

1 (р. 1300 (.р. 3) + р. 1300 (гр. {))

|(оеф1ц{ент

1 
платоспромо}кност1

1(автоном||)

1аким .плном, пок{вники ф!пансового оталу [овариотва в1дпов|да:оть нормативним
значет{ням' що св!дттть про стаб1льне ф1нштсове поло}кепня та мож.ллив1сть пога]пення

зобовязань без пору|пення структри власного кап|тац.

5.6. 8изначенпя вартост! чистих актив! 1овариства та наявн|сть особливо! !нформац11.

8арт|сть чистих акттдв]в 1овариства визначена з }?.1хува[{ням <йетоди.ллих рекомендацй
щодо визначення вартоот| .пдотих актив!в акт{1онернто< товариств''' затв. Р1лпенттям !кз|-[ФР
]ф485 вй |7 .1|.2004 р., та ста}{овить отаном на з1.|2.2015 р. 62454 тис. щн.> що е значно

б|льплим за зарееотров.!ний отатутний кап1тал 1овариотв4 що вйпов1дае вимогам от.155 1_[{)/'

тому стацтний катл|тал 1овариства не п|длягав коригув{1нн]о.

6. основн1 вцомост1 1Ро АудитоРську Ф1Рму тА дАтА АудитоРського
висновку

Аудитороьц перев1рку ф|нштоово! зв|тноот| тРивАтного Акщ1онвРного товАРиствА
чБвкб кАп1тА-т1' отаном на з\.|2'2015 р. зд|йспено нез.1лежт{ото аудиторськок) ф|рмото

|!ривапле п!дприемство <АуАиторська ф|рма <11'1\411АР-Аудит>.
\,{|оцезнаходженття |||| <АуАиторська ф|рма <1111!1)1АР_А},ф4|>>: 04213, м. 1(и!в, вул.

|{рир1.пт4 буд.1, кв.52, тел./факс: +38 (044) 581_78-55 , е-гпа|1: 11тп1ат@о16Бап1с.оогп.

Адреоа для.тптсцвання |!|{ <Аулитороька ф!рма <1!4й}АР_А|{'.{й11>: 04070' м' &!в, вул.

Бориоогл|боька' 6у л.1 |.
€в!доцтво про внесен|1я |!|| <Аудитороъка ф|рма (тим.]1АР-Ау,{141> до Рееощу суб'скт|в

ауАиторсько| д!яльност| ]\!1747 вй 30.03.2001р.' !|инне до 28.о1.2021 р'' 
€в|доцтво нкцпФР про внеоент]я |!|{ "Аулиторська ф1рма "тимлАР-АуА141'' до

Ресощу аудитоРських ф!рм' як| можугь проводити ауАиторськ! перев|рки профео|йних

у'^"ий|" ринку ш|нних папер!в з| строком д|\ до 24.02.201б р., оерй та номер п ]ъ000084'

рееощаш|йний номер 84._ 
€в{доцтва про вклточення |!|| "Аудитороька ф|рма "тимлАР-АудА|'' до Реесщу

аудитороьких ф1рм та ащитор!в, як! молсуть проводити а1аитороьк! перев!рки ф!наяоових

установ' надаяе вйпов]дно до розпорядт(ен1{я Бац1онагьно] ком|с|!, що зд|йотпос державне

рецл}ован1{я у офер! ринк1в ф|нштоових послуг в|д 04.07.20|з р. }'|э2087, реесщац|йний номер

0032, отрок л|! _ ло 24.02'201-6 р.
|{ерев1рка цроведена аудитором |{|{ "Ауштторська ф!рма "тим]1АР-Ауд!!'11'' [а.тьвук

)1.}м1. (ощтиф1кат ]ч|р002976 сер. А' виданий Аудиторськото палато1о )['крани 31.10.1996 р. на

п|дотав| р;-".,' ].|р49 в1д 31.10.1996 р., ди оертиф1кац т1родовя(ена на пйстав| р|тпень А119

]ч|э95 в1д 31'10.2000 р., }'{э|54/2 в]д 10.11.2005 р., !'|э221/2 в|д 04.11.2010 р. та }Ф315/2 в1л

24.09'20|5 р., сертиф!кат нинний до з 1.10.2020 р.).
[ерефка ф|наттсово| зв1тноот1 пРивАтного АкщонвРного товАРиствА "!ввкс

(А[|11А.]1'' отан ом на 3|.|2.2015 р. зд1йснена зг!дно !одатт<у ]ч|р9 в|д 29.01.2016 р. ло ,{оговору
на надання послуг з питань аудиц
|1очаток проведення перев|рки

Аулиторський висновок пф
Аулитор Ё| 

- |
пп.'АФ "т[1млАР_Аудит

\': "- '\ ч. ч}.*\.-,]

ш>0,5_ 1,0

|альиук л.м.



Аодаток 1

до Ёац|онаттьного положення (стандарц)
бу<га-тттерського обл|ку 1 ''3ага.гтьн| вимоги Ао ф|нансово! зв]тност1,,

[1|дприемотво
1еритор{я

пРивАтнш' Акц1оншРнв товАРиство "тввкс кА|птАл "
[ата (р!к, м1ояць, ниоло)

|1[евченк!воький район

забезпечення), н. в" 1. г.
ередня к1льк|сть прац!вник1в

\:реоа' телефон [вана 11|евцова 6уд. й' 0з11з

йБъ.р'" -
59054

за €{|||Ф}
за1(ФА?}}
за 1{Ф|1Ф[
за 1{БЁ[

]а полох(енняпти (отандартами) бухгалтерського обл|ку
за м!этс:ародними отандартами ф!наноово1 зв1тноой

Баланс (3в!т про ф!нансовпй стан)
на 31 грудня 2015 р.

коди
2о16 !01 !01

21600862
8039100000

2з0
64.99

Форма;\!1 1(од за [(9 1801001
!{од

рядка
}{а початок

зв!тного пер!оду
|{а к|нець

зв!тного пер!оду
2 3 4

1000 18 18
1001 27 27
1002 9

246 
1

-новн1 заооби
1005

101 0 2з9

-п09
101 1 699 75\
10\2 460 505
1015

101б
'-Р ] 1017

1020
ак'!ив1в

акоп
1021

Р1Б!Б
:5гостроков!ф!нано
гзз обл!ковиотьоя за мет0дом 1,наот1 в кап|тал1

".:пих п{дприсмотв

1022

]0з0
10з5 14986 8456
1040

. -з1.1
1045

1050

1060

Рц95[^ Рсз9Рвних ронд€!х 1065

1090 1

|1. Ф6оротн! актпви
",::аси

1095 15250 8727

1 100 \6 26
1 10|

1102

1 103

1104
1110

1115

1120
- _г--_'- 9фууу!у!ф!!!ч!о оо !!Р9д}\ц1ш' !0|'ёРи, 

Роооти, поолтги

-;' виданими аваноами

1\25 1986 1998

1 1з0 1з0 114
1 135 6 9
]'\з6
1 140 з|72 з679
\45

1 155 2826з 46з75
1 160 268з7 |з44
1 165 11822 10з 19
\\66 7 6
1167 1 1815 1031з

Р' 1170
! Ро^9 Р!59Рб!1^

1 :о!1у- чиол1 в:
:с ]'ервах довгоотокових зо6ов,язань

1180

1181

|11\!1ат 1182

{-



резервах не3ароблених прем!й 1 183

1н|цих отр€1хових рсзерв€!х 1 184

1нтш1 оборотн! активи 1 190 46о 54з

){'сього за розд!лом 1[ 1195 12692 6444',7

ш.т".6оой"! активш! утрптплувап! для шродалч[' та групи вибуття 1200

Баланс 1300 81942 13134

|1асуцв Ёод
пя]!ка

77а початог<
зв!тного пер!оду

7|а пс|нець

зв!тного пеп!

1 2 3 4

1. Бласний кап!тал
3арёеотрований (пайовий) кап1тал 1400 10000 1 0000

Бнеоки до пе3аосеотрованого отатутного кап1т&щ 1401

(ап]тал у лоош{нках 1405 4 4

}[олатковий кап|тал 1410 133 1зз

Бм1о!йний дох1д 141 1

Ёакопичен1 куроов| р|зниц! 14|2

Резепвний кап|тал 1415 67611 6761

[-розпод{лений пр ибуто" (щцчщззЁ .9"- Ф |42о (1 5501 ) (] 5300)

Ёеоплачений кап|тал 1425 ( ) ( )

Бищл:ений каш|тап 14з0 ( ) ( )

[нтп1 оезеови \4з5

9сього за позл!лоти 1 1495 62253 62154

п. ловгостооков! зо6ов'язання ! забезпечення
Р] пстпочен{ полатков1 зобов'язання 1 500

|!ено|йн1 зобов'язання 1 505

}|овгоотооков1 коелити 6анк1в 1510

{нттт] повгостооков! зобов'язання 1515

-[овгоотпоков1 за6езпечсння |52о

[1овгоотооков! забезпеченн'{ витрат перооналу \52\

тт; А!ндноування 1525

Благоп]йна лопомога 1526

[тоахов1 оезерви
'1530

у'гому чио.т11:

резеРв довгоотоковто< зо6ов'язань
15з1

оезеов збитк{в а6о оезерв налея(них виплат |5з2

оезеов незаооблених прем|й 1 533

1н1ш1 ощахов1 резерви
}5з4

[нвеотиш{йн| контоакти 15з5

||ризовий фонд
1 540

Резерв на виппач д)кек-поц 1 545

9сього за позл!лопл !| 1595

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

{оооткоотроков1 кредити банк1в 1 600

Бетссол1 видан! 1 605

[1оточна кредитороька за6оргован1оть за:

повгоотг:оковипли зобов'язаннями 1 610

товаои. оо6оти. поо.1туги 161 5 467 58

г)о1т.гах!нками з бтодясетом \62о 61 \4з

у т0п/гу чиоп! з пода1ку на прибуток 1621 67 14з

розрахунками з1 ст€}хування 1625 2.1

оозоахунками з оплати прац! 16з0

й1очна кредитороька заборгован1оть за одер)каними авансами 16з5

|[оточна кредитороька заборгован1оть за розрахункам1 :: ]цзщ1|суи 1640

п.ш""а 
"р"дцторська 

заборгован|оть 1. ,''у'р1ц.ц !':Рзу'{Р 1645

[{оточна кредитороька за6оргован{оть за отаховото д1яльн1от!о 1650

|1оточн| забезпечення 1660

[оходи майбутн1х пер1од1в 1665

Бфофотен! ком|с{ йн1 доходи в|д переощаховик|в \670

1нтп! поточн1 зобов'язаттня 1690 25\55 10458

}сього за розд1лопт |!! 1б95 25689 10680

!\['. 3обов'я3ання' пов'язац! з нео6оротними активами'

утримувашими для продая{у' та груцами ви6уття
1700

?. 1[иста варт!сть алсгив|в недер'кавного пенс!йц9го :фцщ_________ 1800

Баланс--^-2{ Аэ{6 81942 73134

(ер|вник

|'оловний
6{
{*шкш*

кдп'п

*\ яковвнко к)Р1и Б0Рис0вич

ковАльовА нАтАл|я в|кт оР1внА

авто| влади, що реайзуе дерх(авну пол|тику у офер1 статиотики.р[

ц ?
%$}*ъ6у



- 3в!т про ф1нансов! результати (3в1т про суч,пний дох!д)3а Р;к 2015 р.

код1
2016 ! 01 ! 01

2|60о862

Форма ]'{2 1{од за {к9{|_1в01ш3 !
!. ФтнАнсов| РвзультАти

}

€таття }(од

рядка
3а зв!тний

пер!од

5̂а аналог[чниш
пер!од

попереднього
року

\ ,,
3 4

9истий дох|д в|д реал1зац|] продукц|| (товар1", роб1', "ос'уф 2000 674т4 54538
!цстп! з аро бле н! сгпр ахо в1 прелп! |' 2010

прелл||' п! ёпшс ан|, в алова су]14а 2011
пр е-^41 1-, пере 6 ант у пе ре с7пр ахув ання 2012
3л|1на ре3ерву не3арооленцх преллтй. всшова су]у'а 201 3
3л||на час7пкц перес/праховшк!в у резерв| незаробленцх прела|й 2014

\-о01варт1оть ре€ш[1зованот продукц1
(тов ар1в,роб1т, послуг) 2050 ( 66124 ) ( 5258я )
чшсп11 понесен! 30ш7пк1/ 3а с/прахов11л'ц вцпла?пс!1''ц 2070
ба'!овий

прибут 2490 1290 1949
30иток 2095 ( ) ( )

дох!о {вц?пра7пц) в!о 3]''1нш у ре3ервах 0овеостпроков1!х
зобов'я3ань

2105

дохто {вцупратпц) вт6 з:уа!нш 1нтхлшх с7прс!хов1|х резерв!в 2110
314'1на 1нш!шх с7прахов11х ре3ерв!в, валова с' 2}11
3-п,'!на час7пкц перес7/1раховшк!в в |нц:шх с7праховцх ре3ервсж 2112

н1ш1 операщин1 доходи 2\2о 5442 6918
у 7по]иу чцсл!:
ёох10 в1ё злц]нц вар/пос7п! акупшв!в, як! оц1н7оюппься 3а
справеёлшво 1о варгп!сгп то

2121

6охт6 вт0 перв!сно2о в113нання б!олое!чнътх акупшв!в
с /л ь с ь к о ео спо 0 арс ь ко |' поо 0укш! ]'

21 22

оох1о в!о вшкорцс7пання ко11!7п1в, вшв/льнена;х в!0
опоёаупкування

2123

1 ,.ц,1 1 н1 отр атив н1 ву{тр ати 2тзо ( 1840 ) ( 1311 )
б|4фати на 2150 ( 11 ) ( 8 )
н]111 операц1ин1 ву{тратут 21 80 ( 5726 ) ( 2065 )

у /пол|у чцсл!;
в117пра7пш в!ё злц|нц вар7посчп] акупшв!в, як! оц!н1ою7пься 3а
спр аве ёлцво ю в артп! стп ю

2181

вш/пра7пи в1о перв1сно2о ви3нання б!олое!чнцх акупцв!в
с!льс ько ао спо 0 арсько 1" про ёукц! |'

2182

ч|нансовии ре3ультат в|д операц1йно[ д[яльност[:
прибуток 2190 5483
3оиток 2195 ( 845 ) ( )

доход в1д у{аст1 в кап1т€ш11 2200
н1ш1 Ф1нансов1 доходи 2220 1484 46о\
н]ш1 доходи 2240 299 11165
у /по14у чшсл!:
ёох]ё в!ё 6лаеоё!йно1' 0ополпоец

2241

щ1нансов1 в 2250 ( ) ( )Бцати в1д у{аст1 в кап1т:|"п1 2255 ( ) ( )
н{ц1 виц)ати 2270 (584) ( 1375 )

'утпок (з0штпок) в10 вцлшву |нфляц||'на 14оне7парн! супаупуп] 2275



7-=-

['1родовження додатка

Ф!нансовий результат до оподаткування:
приброк 2290 з54 19874

збиток 2295 ( ) )

Бтсграти (дох1д) з податку на приб1"гок 230о (15з) (130

|{рибуток (збгтгок) йд припинено| д|яльност| йсля
оподаткуван|\я

2305

9истий ф!нансовий результат:
приб1"гок 2з50 201 19744

з6ттгок 2355 ( )

|1. сукупнии дох

(таття (од
рядка

3а зв!тний
пер[ол

3а аналог1чний
пер1ол

пошереднього

р0ку
1 2 3 4

Аооц|нка (уц|нка) нео6оротнттх актив|в 2400

Аооц|нка (хшнка) ф|нансовттх |нощумент|в 2445

Ёакопичей щрсов| р|зниц| 24\0
{{астка |нплого су1упного доходу асощйоваЁ1у{х та с111льних

йдприемотв
24\5

1нштий оутупний дох1д 2445

[нцший сукупний дох1д до 0податкування 2454
[{одаток на прибуток, п0в'я3аний з 1ншлим сукупним доходом 2455

[нпший сукупний дохй п!сля оподаткування 2460

€укушний дох1д (сума рядк1в 2350,2355 тп2460) 2465 201 19744

й

{. шлш'мш,нти ошшРА их витРА

Ёазва *',''; (од
рядка

3а зв1тний
пер|о:

3а ана"глог1чний

пер1од
попереднього

1
,,

3 4

1!1атер1альн| защати 2500 50 40

Бищати на от1пату пРац: 2505 1 086 482
Б|драх1ъ ання на соц|альЁ заходи 25 10 190 178
Аьлортизац|я 2515 66 67
1нтш! операш1йн| витрати 252о 6673 2929
Разом 2550 8065 з696

ошшРАш|ин

й!у. Ро3РАхунок покАзник|в пРиБутковост| А

[{азва статт1 1(од

Рядка
3а зв!тний

пер1ол

3а аналог!чний
пер1ол

шопереднього
шоку

| 1
.А 3 4

€ередньор!нна к1льк|оть прост|гх акц1й 26о0
[корг,тгована оеродньор1чна йльЁсть простих акц|й 2605
[9.иотий прибтток (збиток) на одну прооту акцф 26\о
€коригов аний чистий прибуток (збгггок) на
одт{у просту акц|то 26\5

)Бо

[{ерБник

|оловний

яковвнко }оР1и БоРисович

ковАльовА г{АтАл1я в1ктоР1в1-1А



!датка 1

|нии
;

:Ф|Ф

]!нии

[

)ого

чнии
]

ього

,{ата (р|к, м1сяць, нисло)

за €!Р|{Ф9

коди
2016 ! 01 01

21600862

)

)

|1|дприсмотво пРивАтнв Акц|онвРнв товАРиство''|ввкс кАп1тАл''
(найменування)

3в!т про рух грош!ових ко!шт!в
эа Р|к 2015

(за пряплип{ методоп,1)

р.
Форма ].{3 (од за дкуд|_1во:ои !

(таття

|. Рух ко|шт;в у ре3ультат1 операц!йно[ д1яльност!
Ёадходтсення в|д:

Реат1зац|| пролукш|| (тс :вар|в, роб|т, послуг)
[1овернення податйв 1 збор|в
\_ тош[!'числ1
[-{1-цьового ф|н
Ёадход:кення в|д и. дотац1и
!{адходкенн'[ аванс|в в|д похупфв | замовниЁв
!1а;щод:кення в|д аванс1в
}{адхоркен}ш| в|д в:дсотк1в за 3,}ли1шками колшт|в на
поточн1.гх рахунках
Ё1а;цходэкен|{'1 в|д бор:кник|в неуотойки (

Ёадход:кення в1д ц1ино1 оренди
Ёадходя<енн'{ в|д ощим ання рояглт1, авторських
винагород

Р{а.цодт*сення в1д ових прем|й
Ё адходх<енн'1 ф |наноов их нов в1д нн'1позик
1гп:л! надход}кенн'1
8 гггр анан \\я на от1п ату :

[овар1в (роб1ц поолуг)
11рац|

.Б|:рахувань на соц|альн| заходи
3обов'язань з податк|в 1збор|в
3ттщананн'т на зобов'язань з подат|у на прибуток
3ггщананн'т на отъ|1ату зобов'язань з податху на додану
зарт|сть
3тггранан|{'{ на оплац зобов'язань з |н1ших податЁв ! збор|в
3 ггщанання на оппату ав анс|в
3 ттщанання т1а от1лату повернен ня аваъ\о|в

3ттщанання на от1пату ц!льових внеок1в
3ттщананн'{ на от1пату зобов'язань 3а ощаховими

и
3тсщанання ф|нансових установ на ъ|адання позик
_т+пл1 витрачанн'!
1{ппстий рух ко[шт1в в!д операц1йно| д!яльност!

!|. Рух коппт!в у ре3ультат1 1нвестиц!йно[ д!яльност1
:{ а.цодхсенн'1 в|д реал1зац||:
!|нансових |нвеотиц|й
необоротних актив|в
:{ адсодясоння в|д ощипланих:
з!:сотйв
_]ив1денд1в

!{а:шодх<ення в|д
!{а.ц.одхсенн'т в1д погатшенн'{ позик
!{адхоркенн'{ в1д ви6угтя дон|рнього п|дприеш1отва та
: нцло] господароькот одиниц|
]т*пл| надход)конн'|

9

3а зв|тний пер|од 3а аналог|чний пер|ол

42818

1435з2

37180 42380

(

(

121295

з25о



Бттщанах*тя на гщилб ау{ня'.

ф1наноовдос 1гшестлшд|й 3255 ( ) (

необорот}{о( акгл-в|в 3260 ( ) ( 11 ш

3уцтлати за дФиз,ати3ами з270 ( ) (

8тлтраналттля на нада\{ня по3ик 3275 ( ) (

Б*ща"а'''" на тцил6аЁ{}\я лои1ртъого йдгщ иемотва та

1нцпо| господарсько| одитпшд1 3280
( ) (

1нцл| гьглатей з29о ( ) (

[|рштий рух ко!пт!в вй 1нвестиц!йно! д|яльност1 3295 308 ко4
шп. Рух кош:т1в у результат1 ф!нансово| д1яльност!

Ёадсодкец*тя в|д:

8ласного кап1тапу 3300

Фтриманття позик зз05

надойенн'! в|д гродалу частки в дон|ртъошгу
п:дприемотв| 33 10

1нц:1 на,щ(оджен}{'1 ж4о 47428 385 18

Бттщанакня на:
Бттпуп влаоних акфй зз45 ( ) (

||огаплення позик 3350

[гглату дв1денд1в 3355 ( ) (

8ттщанат*тя на о!1пату в1дсотк1в 3360 ( )

вттщач|'ня на ст1пату заборгованост| з ф1нансово[
оренд,{

зз65 ( ) (

8ттщанання на гщилбанн'{ частки в доч1рньо1у{у

йдгщиемотв1 3370

( ) (

Бттщатання на ви]1пати ноко}{црольованим чаоткам у
доч|рйх йдгриемствах зз75

( ) (

1п<цл| гглатей 3390 ( 47500 ) ( 25581

9истий рух ко!пт|в в!д ф!нансовот дцщщщц 3395 -72 12937

!1истий рух гро|пових копшт1в за зв!тний пщ|ол 3400 -4092 581

3аллдтдок коцлйв на почащ$ роху 3405 11822 7655
3410 2589 3586
з41.5 103 19 \\822

(ер!вник

|оловний

/ч
*
-{

\$

яковшнко !оР1й ворисович

ковАльовА нАтАл1я в1ктоР!внА
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.(ата (р1к, м1сяць, нисло)

за €{Р|{Ф)/

коди
2016 01 01

2160086211дприемотво пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство''|вшкс кАп|тАл''
(найменуванття)

3в1т про власний каш!тал
Р1к 2015 р.

Форма 3\&4 }{од за щ{уд г1в0-пбг:
(ап!тал
} Аооц1н

_ ках

Аодат-
ковий

кап1тал

Ёерозпо_
д|лений

прибуток
(непокри_

тий
збиток)

Билу_
чении

кап1тал

]алипшок на початок
(1 5501)

!(оригування:
3зл|на о6л|ково|
;о-т|тики

0коригований 3али-
|1|ок на початок (15501) 6225з
1{гтстий прибуток
:збиток) за зв1тний

! нтлий сукупний
:охй за зв1тний

*ооц|нка (уц1нка)

-оойнка (уц1гп<а)

:нансових 1нощумент|в
:1,копи([ен| щроов!

: -1]1(3 1н[шого оуку|1ного

Розпод!л прибутку:
э;ш!-1ати влаоникам

щямування гщибутч
:'] ]ареесщованого

'' \!а чиотого црибутту,
:а1е)кна до бтодя<оту

конодавства
\\{а чистого црибутку

:ец;|"-т1ьних

:] 1ьових) фогтл1в

1о



€ума чистого прибутку
на матор!альне
заохочення
Бнески унасник!в:
Бнески до кайт

Билунення кап!талу:

Атулповання вичп1по_

них акфй (тасток)

3метд:лення ном|на-гь _

1нгш1 зм1тдд в кайтал:
|{ридбання (гщолалс)

нскокцрольовано|
частки в дон|ртъому

Разорт зшт1н у кап1тал!
3алитцок на к1нець

-швк0 кдп!т

код 21600862у\ код 2160о8в2 ,/А

#ф

[(ер1вник

|оловний бу

яковвнко !оР!й БоРисови1[

ковАльовА нАтАл1я в!ктоР!внА
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|1рим!тки
до ф1нансово! зв1тност1 за 2015 о!к

г1РивАтцого Акц!онпРного товАРиствА <.вшкс кАтптА.]1>

1.|нформац|я про ?овариство
|{овне нйменування 1овариства: |!Р}{8А1нв Акц1онвРнв товАРиство (!ввкс кАп|-
тАл).
€коронене нйменування 1овариства: пРАт (1ввкс кА11]тА-т1).
1{ра!на рееощаш|| _ }кра!на
.{ата державно| рессщаш!| 1овариства - 10.05.1994 р.
1дентиф|кац|йний код €,{Р||Фу - 2|60о862
Фрган|зац1йно-правова форма - приватне акц|онерне товариотво.
й|оцезнаходя<ення ?овариства _ }кра!н4 03113' м.(и|в, вул. 1.11|евцова, булинок 1.
Фф|ш1йна стор!нка в |нтернет1 _ тмчуту.еауех.согп.ша .

Адреса електронно] поптти _ о01се@еауех.согп.ца .

Биди д|яльност| за 1{БЁ.{-2010:
- 64.99 - Бадання !нтпих ф1нштоових постуг (кр!м стр.!хув.!ння та пено]йного забезпенення)
н.в.1.у.;
- 66'|9 - {нтша допом1:ктта дйльн|оть у сфер! ф|нштоових послщ, крй страхувштня та пено|йного
забезпенення;
- 66.12 - [{ооередництво за договор21ми по ц|ннгх патлерах або товарах.
Фсновна д!яльн1сть 1овариства _ профес|йна д|ятьн|стъ на фоцдовому ринку: д|яттьн1сть з торг|вл1
ц|нними п€1перами (Аилероька та брокерська д1я:ьн|сть) та депозитарна д!яльн1сть (депози1арна
д|яльн]оть допозитарно| уотанови).
|{рофео1йна д|яльн!оть на фондовому ринку за пер|од, щодо якого надаетьоя дапа ф1налоова зв1т-
н!оть, зд1йонтовалася 1овариством на |т|дстаз! наступних л|ценз!й :

1.|1рофес|йпа дйльн!оть на фондовому ринку-дйльн!оть з торг|вй ц|нними паперами (лилерська
л1я:льн1сть) сер|я А8 лъ286648, видано| Ё( цпФР, лата видан| -08.10.2013 р.;
2. |1рофес|йна д|яльц1сть на фондовому ринку-д|яльн1сть з торЁвл| цйнт.плй паперап{и (брокерсь_
ка д|яльн|оть) сер|я АБ !'{р286647, видано! Ё|{ !|[ФР' дата видач1 -08.10.2013 р.;
3. |{рофео{йиа д|яльн|сть на фондовому ринку-Айльн1оть з торг|вл| ц|нними паперами (атлеррай-
тинг) серй АБ !'{р286649, видано| Ё!( !_[|ФР' дата видав| -08.10.2013 р.;
'1. |1рофео|йна д1яльн!оть на фондовому рипку-депозитарна д!япьн1сть (.{епозитарна д1ялън1сть
тепозитарно| устштови) сер|я АБ ш92866з9' видано! Ё( {|!ФР, дата видан| -10.10.2013 р.;
5' |1рофес1йна дйльн1сть на фондовому ринку-д!яльн1сть з торйвл| ц1нними папер{!ми (,{йльн|сть
з управл{ння ц|нними паперами ) , номер | дата прийнятгя р1тпенття - лъ160з в;д бо.т0.20т5 р.' ви-
:ано{ }1( !||ФР;
6. [енера;тъно| л|ценз1[ на зд|йснен[б{ в.ш[тотних операц!й ф40 в{д 05.09.2008 р.' видшло1 Ёац|она_
.тьним Банком !кра!ни.
[овариотво с небанк!вськото ф|наксовою уста1{ово1о та вкп1очеко до держав1{ого реесщу ф!нансо-
вих уотанов' як! надшоть ф!наноов! посщти на ринку ц|нних папер|в (св1доцтво ]\! 99 в|д
1 8.10'2004 р.' видане Ё{ац|ональноло ком!с|ето з ц1нних папер{в та фондового ринку).
€еродня к|льк|оть прац|вник|в протягом зв]тного пер|оду _ 11.
.{ата зв|тноот! -з|.|2'20|5 р., зв|тттий пер|од _2015 р|к.
9аптота зв|тноот] та одиниця !_{ вим1ру - гривня' тис. грн.

2. Фснова п|дготовки ф1напсово! зв!тност1
Ф|наноова зв|тн|сть 1овариотва складена зг1дно втдлог й€Ф3.
.{ата переходу на й€Ф3 -01 .01.2013 р.
Ф!наноову зв]тн1сть ?овариства за 2015 р|к було п|дготовлено в1дпов|дно до мсБо 1 ,,|[одання
ф|нштсових зв1т1в" !з заотосувая!щ _Ф9рм ф1нБсово! зв|тноот1, .й"рд*""й й!/*'' !1|н|стер_
ства Ф1напс1в 9кра!ни 1\!73 в]д07.02.20|3 р .

Ф1напоова зв!тн|оть 1овариства була п|дготовлена, виходят{и з приттРцення' що 1овариство

//
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буде продовжувати свою діяльність в майбутньому,  що має на увазі реалізацію активів та по-
гашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності. 
Фінансова звітність Товариства включає наступні  форми: Форма № 1-Баланс (Звіт про фінансо-
вий стан);  Форма №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форма № 3- Звіт 
про рух грошових коштів (за прямим методом); Форма №4 – Звіт про власний капітал. 
 
3. Облікова політика 
Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що 
використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база 
передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності. 
Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку: обачно-
сті, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповід-
ность доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, 
єдиному грошовому вимірнику, періодичності.. 
Облікова політика Товариства  ґрунтується на Законі України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні», основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку, чинному законодавстві України.  
Облікова політика  Товариства регламентується Наказом по Товариству "Про  організацію бухга-
лтерського обліку та облікову політику " №1-обл  від  05.01.2015 року.  
 
4.Суттєвість 
Статті фінансової звітності формуються Товариством з урахуванням суттєвості. Якщо окрема 
стаття не є суттєвою, її об’єднують з іншими статтями безпосередньо у звіті, чи у Примітках. 
Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправдане окремо її подання у фінансових звітах, 
може, однак, бути достатньо суттєвою для того, щоб подати її окремо в Примітках.  
Товариство не надає конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така інформація не є 
суттєвою. 
  
5.Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
У Балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні (оборотні) та непоточні (не-
оборотні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зо-
бов’язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців 
від дати балансу. 
Відомості активу Балансу викладено у розрізі оборотних та необоротних активів. 
5.1. Необоротні активи  Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними.  
5.1.1.Нематеріальні активи . 
Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 
 Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. становить 27 тис. грн. та скла-
дається з вартості ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та програ-
много забезпечення. 
Амортизація нараховується  прямолінійним методом щомісячно та пооб'єктно. 
Нарахована амортизація за 2015 рік  складає  3 тис. грн.;  
Протягом року  відбулось вибуття нематеріальних активів на суму 3 тис. грн. 
Змін первісної вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті переоцін-
ки протягом 2015 року  не відбувалось. 
  5.1.2.Основні засоби. 
Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 16 «Ос-
новні засоби». .Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисно-
го використання яких більший за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від кла-
су і перевищує 6000,00 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здача 
в оренду іншим особам і для здійснення адміністративних функцій. Основні засоби обліковують-
ся за моделлю собівартості, яка полягає в наступному: після первісного визнання об’єкт основних 
засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Амортизація нараховується  прямолінійним методом щомісячно та пооб'єктно. 
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|!ерв1сна варт1сть та сума зносу на початок зв|тного пер1оду ск.ттадае 699 тис' фн. та 460 тис. щн.
в1дпов|дно'
3а.тлитпкова варт|сть ооновних засоб1в на початок зв1тного пер!оду скпадас 239 тис. цн..
€1ъла нараховано| аллортизац|| за 201 5 р|к ск.,1адае 62 тпс. трн.
|1ротягом зв1тного пер|оду в!дбулооя на'щ<оркен1{я основних засоб|в на оуму 77 тис. грн.
||ерв|она варт1сть та о),ъ4а знооу основних заооб|в на к1нетФ зв|тпого пер1оду ок.}1адас 75| тис.
рн. та 505 тис. грн. в|.щ:ов|дно.
3алитпкова варт|сть оойовних засоб!в на к|нець зв|тного пер|оду ск.т|адае 246 тис. цн.
|{ерв1сна ващ1оть повн!отто амортизованих основнто< засобБ' що продовхулотъ використов)вати-
ся. на к|нецъ зв!тного пер|оду складае 101 тис. щ1{.
|[ротягом зв|тного пер|оду зд|йонтова.ттося виб):ття основних заооб |в на суму Б тио. щн'
|[ереоц|нка осттовних засоб|в протягоьт зв|тлтого пер|оду не зд|йсшовалась
5.1.3.!овгостроков1 фйапсов1 !пвестиц1[
!нш| довгоощоков| ф|наноов| !нвестиц1| статтом на 3|.!2.2015 р. склалалотъ 8 456 тис. щн.
Ф1наноов] !нвеотиц|! перв]оно оц!нтототьоя та в|дображшоться за 1оторитното(оправедливото) ооб|-
варт!ст:о. Фбл|ков}тотьоя зг1дно й€БФ 39 <Ф|надлоов| {нструменти:визнапття та оц1нка>.
'1!!яха вартост{ ф!нансових |нвоотиц1й' як! матотъ котирР:!н}| { на актив}!ому (орган1зоваяому)
!|]Ё-з,(1во\ц ринку зд|йснтототься 1овариством за оправед.,тиво[о варт|ст:о. а с(|ме за ц!ното коти-
}в3явя на !|ктивному ринку.
Фш|нка вартоот| ф1наноов! 1нвеотиц|| 1овариства, як] не матоть котирув{|нпя на активному (орга-
н|зованотиу) фондовопгу ринц зд|йотпототьоя 1овариством за ооб!варт|отто прилбаттля. ур*у_
ван}1ям змен1!]ення корисност|.
Ф|нансов| 1нвестиц!!, що ущимуван1 до пог.шшенн'т оц1нло:оться 1овариотвом п|сля перв|спого ви.
зтт,!ш{'{ за амортизовш{ок) ооб!варт|отто' 3астосову|от{и метод ефективного в1дсотка'
Розпод|л фйаноовто< !нвестиц1й тта довгоотроков1 та пото'шл| зд|йонхоетьоя 1овариством зг1дно
натг|р!в щодо !х реал|зац|| в 201.6 р., що в!дпов|дае вимогам й€Ф3.
5. 1..1.!овгострокова деб!торська заборговап|сть
}овариство визнас леб!торську забо}гован!стъ в Бы:атс!, коли вона ста€ стороною догов!рних зо-
бов'язатлъ ! внасл|док цього мае к)ридит!не цраво ощимувати щолпов1 або |нлп1 ц|нноот1. в .-"*-
зост1 вй терм|н1в, вказ2|них в договор1!х деб|торська заборгован|сть визначаеться оборотнптл або
зео6оротним активом.
.1овгосщокова деб1тороька заборгован|оть _ сума деб|торсько! заборговаллост1, яка т{е виникае в
хо:| норма.ттьного операц!йного цик.т1у та буде погатпена п!сля двдтад{яти м|сяц|в з дати баланоу.
!овгосщокова деб!торська заборгован|оть в|дностлтъоя до необоротнпх акттлв|в 1овариства.
!овгосрокова деб1тороька заборгован!оть станом на 31.12.2015 р. в{до}"п:я .

5.1.5.[пш1 пеоборотн| алсгиви станом на з1'|2.2015 р. ок.т|ада:отъ 7 тис. щн.
_5.2.Фборотп! активи
Фборотп! активи класиф|ковшд|, вто<одячи з випов|д{ост| будь-якому з критер!!в, визначе[1]л( у п.
57 \'{сБо 1 яс активи, признатен| д'тя використш{ня у д|я.тьност1 [оваристъа протягом операл!й_
ного циклу та не б|льтпе 12 м|сяц|в з дати ба;таътоу.
5.2.1.0бл|к здпас!в
3апасами визпа}отьоя активи, як1 уфиму|отьоя для спо)кивання п|д час над!1[{н'{ пос-туг, 1ттразл|н-
вя 1овариства а6о д:тя под:ш|ь]пого прода'ку та р(ов звичйпо| д|яльноот1. Фдиницето бфалтер_
ського обл1ку запас!в е !х нйменрання. |{ридбан1 з.|паси зар{1хову!отьоя на баланс за перв1сното
варт!стло. Фц|нка запао|в при списанн| .лл 1нтпому вибугт1 зд!йс:поеться за методом йентйф!кова-
но| соб!вартост1 вйпов!що! одтдлиц!
Барт|сть заттао!в на початок та к1нець зв|тттого пер1оду ск.,1адае 16 тис. грн. та26 тпс' грв. в|дпо_
з1_т*о.

5.2.2. .{еб|торська заборгован!сть (потояпа)
{1ото'пла деб|тороъка заборгован!оть _ срла деб1торсько{ заборгованост|, яка виникас в ход| нор_
ч}1ьного операц1йного циклу або оборотних актив1в 1овариства.
3|-цлов!дно до при[{ципу обачност1 та 3 метото поч)иття у мйбутньому бознад!йио! деб!тороько!_,зборгованост| 1овариство нараховус резерв сут,:н|вних борг|в. Б розрахунку резерву сргн!вних

'!'''рЁв враховуеться воя оума прострочено! на дац балансу деб1торсько| заборговапост|.
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Дебіторська заборгованість за цінні папери, за послуги депозитарної установи  та брокерські пос-
луги  на 31.12.2015 р. становить – 1 998   тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за виданими авансами на 31.12.2015 р.- 114 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість з бюджетом  на 31.12.2015 р.-  9 тис. грн., 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на 31.12.2015 р. -3 679  тис. 
грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2015 р. – 46 375  тис. грн. 
Протягом  2015 року  списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалося.  
5.2.3. Поточні фінансові інвестиції  
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 р. складають 1 344  тис. грн. 
5.2.4.Грошові кошти 
Грошові  кошти є найбільш ліквідними активами Товариства.  
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в 
іноземній валюті  перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності. 
Облік грошових коштів ведеться в розрізі валют, розрізі банків, в яких відкриті поточні та депо-
зитні рахунки.  
Грошові кошти станом на 31.12.2015 р. зберігаються на поточних та депозитних банківських ра-
хунках.  
Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштів на рахунках в банках становить  - 10 313 тис. 
грн., залишок готівкових коштів в касі підприємства -6 тис. грн. 
5.2.6. Інші оборотні активи станом на 31.12.2015 р. складають 543 тис. грн., що є грошовими 
коштами клієнтів Товариства, що обліковуються на колективному кліринговому рахунку у ПАТ 
«Розрахунковий центр». 
5.3. Власний капітал 
Станом на 31.12.2015 р. власний капітал Товариства  становить 62 454 тис. грн.  та має наступні 
складові:  
Зареєстрований (пайовий)  капітал  –  10 000 тис. грн.,  
Капітал у дооцінках - 4 тис. грн.,  
Додатковий капітал -133 тис. грн.,  
Резервний капітал  - 67 617 тис. грн., 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) –  (15 300) тис. грн. 
Зареєстрований статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року сплачений грошовими 
коштами та складає 10 000 тис. грн., кількість випущених простих іменних акцій складає     
20 000 000 штук, номінальна вартість акції складає 0,50 грн. за одну просту акцію. Неоплаченої 
частини статутного капіталу немає. Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій не відбува-
лась. 
Дивіденди протягом 2015 року не нараховувались та не сплачувались. 
5.4. Заборгованість та зобов’язання   
Зобов’язання - це заборгованість Товариства , що виникла в наслідок минулих подій і погашення 
якої призведе до зменшення ресурсів компанії. Облік та визнання зобов’язань  здійснюється То-
вариством в відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи».  
 З метою обліку  зобов’язання поділяються на довгострокові, поточні та зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами , утриманими для продажу, та групами вибуття. 
Поточні зобов’язання відображені  на дату балансу за сумою погашення.  
Станом на 31.12.2015 р. загальна сума поточних зобов’язань склала – 10 680 тис. грн., з яких  
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 58 тис. грн.;   
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом –  143  тис. грн., 
у т.ч. з податку на прибуток – 143  тис. грн.  
поточна кредиторська заборгованість зі страхування – 21   тис. грн.; 
інші поточні зобов’язання – 10 458   тис. грн. 
Відстрочені податкові зобов’язання та доходи майбутніх періодів на дату балансу  відсутні.  
 
6. Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний 
дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 



Ё по зб!_ъшеш*ч зобов'язатть. 8ищатами зв1тного пер|оду визн:|}оться або зментпення актив1в або
зб|_ъшекнс зобов'язань, що приводить до змен1пення власного кап!тащ 1овариства, за уп{ови, що
ш1 вггрсгв мо,чть б.тти доотов|рно оцйен|. Бищатами визна:отьоя впцат|4 певного пер!оду од-
1!очасво з визпа|1!шп! доходу' д;1я ощимання якого вони зд1йснен|.

) ти Бгграти па податок 'па прибщок вк.,]точае податок на прибщок п!дприсмства' розрахований у
в|:ш:ов!.шост1 до впмог ||одаткового |(одекоу )['кра!ни
3а 1тлови. що оц1нка доходу може б1ти достов|рно визнанона, дохй у ''3в|т1 про ф|напсов1 резуль-
тати" в!добража€ться в момет{т надходжен11я активу або пог:||пення зобов'язання, як| призводять
.:о зб!,_гьшення влаоного кап1тащ п|дприемотва.
3а ъълови' що оц]нка вищат може бщи достов|рно визначена' вт,!ц'ати в|дображалотьоя у "3в|т!
про ф!наноов| результати" в момент виб1ття активу або зб|льлпення зобов'язання. 3в|т про ф|ная_
сов1 результати ск.11адено за призначенням витат.

гьоя 9истий дох1д в!д реал|зац|! продукц|! (товар|в, роб|т, поолщ) за 2015 р1к складас 67 414 тпс.ют|. щн., у тому .птсл! :

деп( -в|д надання брокерськто( послуг та посл}т !епозитарно! устапови -406 тио. фн.;
- доходи в|д шродал<у ф|наноових |нвестиц|й _ 67 008 тио. фн'

п( р| €об|варт{оть реал|зовапо| продщц1| (товар|в, роб|т, постгщ) за 2015 р|к ск.'1адао 66 124 тис. чн.'
у тому яиол| :

! ти: - брокероьких пос]г т та т{оо]гуг ,{епозитарно{ устапови _ 488 тис. фн.;
- соб|варт1сть реат|зац|! ф|наяоових |нвеотиц|й _ 65 6з6 тио. фн.,.з 9 зв|тношгу пер!од| ощимшто |нтпих опера:]йтптх доход|в 5 442 тио. щн., у тому'птсл!:пА - в!д операш!йно! крсово! р|зниц| - 5 027 тис. щн.,1 _ одерл<ая| птщафи, пен|, неустойки _ 104 тис. грн.,
- дох|д в|д переоц|нки потопно{ деб1торсъко! заборгованост1 _ 299 тлс. цн.,утп _ |нтп| операш1йн| доходи - |2 тпо. гря..

' Адм1н|отративн| в11трат'б'' пов'язшл| з утрим:|н!1ям та обслщовранням [овариотва, за 2015 р1к
сют&1и _ 1 840 тио' щн..
Бищати на збут _ 11 тио. щн.
1нтп| операш|йн{ вищати - 5 126 тпс. щн., у тому шасл!:
- вищати в|д операц|йно| к1рсово| р!зниц1 _ 2 523 тлс. цн'
- вищати за операц!япти орендп_2018 тис. щн.';иш - оформовшто резерв с1тлн1втттл< борг!в _ 916 тис. щн.;[ада - 1нтп| операц!йЁ| впцати _ 2$9 тио. щн.

|""' 1нтп! ф1нансов| доходаза2015 р!к становлять *|484 тпс. щн., ас.|ме:
ув| - доходи за депозитами, розм1щеттими у бапках - 391 тис. щн'>

- доходи за нар:|хованими доходами за ц|нними паперами-89 тис. грн.'
- ощиман| д.тв!денди - 1004 тис. грн..
|нтп! доходи за 2015 р|к станов тлятъ - 299 тио. щн.' а саме:

}н! _ дооц|нка ф!наноових !нвеотиц\й _ 299 тис.щп'
1о 1нтп| вищати за 2015 р|к стапов.,1ять _ 584 тис.щн. ,а саме:

_ уш!нка ф1наяоових !нвеотиц|й _ 495 тис.щн.;
й з - списанпя ц|нних папер|в _ 89 тио. щн.;

- |пш| вищати -3 тис. щн..
8ищаттт з податку на цриброк за2015р1к (15з) тио' щн.
9иотий приб.ъток за 2015 р!к отановить 201 тио. грн.

7.3в!т про рух гро|пових копптБ(за прцмим методом)
1овариство складае 3в!т про рух що|пових котпт1в зг1дто мсФо 7 к3в|т про рух щотпових ко]п_
т!в) пр.п,{им мето.]о1{. зг1дно з яким розкриваеться !нформацй про ооновн! к.,1аси в:шових над(о_
джень фо|повю( кошгБ та валових виплат що|пових ко1пт!в.
у зв{т| в|добрахений р1х гро|пових ко:пт!в й1д операц|йно!, 1нвестиц1йно| та ф1нансово| д|яльно-
от1 1овариства. |{ри сь:аданн! 3вф про р}х !роп{ових коптт!в (за прямим методом) за 20!5 р|к
1овариством надаетъся пор!вняльна |нформацй за 2014 р1к.в'
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} статт| <1вй над<одхення> в!добража:оться 1птп| па,щ(од]кення що1пових котлп1в в|д операш

но! дйтьност1, зокрема надходження що|повп( ко:пт1в в]д кл1ент|в за брокерськитл договора
для здйоненття 1овариотвом послг щодо операц!й з ш!тттими паперами на п|дстав! заиовлень |1!дщпс

8.}пплатп працБникам
||ротлом 2015роцу шрац1вн1д@м 1овариства виплачув!1лаоь зароб1тна гллата зг1ддо 1птатного р(
кладу. €таном на 3|.12.2015 р. потот{на кред1тороька заборгован|сть за розрахупками з опла
шрац1 в1дсутня.
9. 11а впмоц мсФз 8 <Фперац1йн1 сегмонти>. |{ротлом 2015 року 1овариство зд|йонювало,
я.тьн1сть в одному геощаф|нному та б1знес оегмент|, отже .{одаток до р|.пло| ф!наттсово! зв1тнос

<Бформацй за оегмевтами> не готуеться..
10. )['пловк| зоб ов'пвавня та операцйв| ризикп
8коном!чна сгцаш!я. 3аконодавство 1 нормативн| докр(енти' п<1 вплива:оть на економ1нну о

цац|то в )/кра!н1, с предтлетом яастих зм1н, тому, активи 1 операц|| 1овариотва можуть вара)каг-
оя на ризик у ра:}! поЁрптентля екопом!.пло! сицац||. з"'
0подат:уванця. }крайське податкове' в.|',тк)тне | митпе законодавство досить насто м1пяетьс: 

''*м{!€ о}тФет{ливе щакувш{г{я. }{а щтгку керБництва 1овариотв4 вйповйн1 положення законф*
давства 1нтерпретован| 'й коректно, тому ймов|рп|сть збере>кення ф|нштоового ст{|ну' в яко:| 3у;
знаходиться 1овариство у зв'язку з податковим' ва]т}отним з{!кот{од:шством е досить виооко}о. !дд
11. |1ол|тики управл!ллпя ри3пкамп дщ
Ёа дац затверд)кення фйшлоово| зв|тност| 1овариство фупкц!онуе в нестаб1льношгу середовиш| 1гпл

пов'язаношц з економ|чною та пойти.плото щш}о}о, а також у зв'язку щоведенням антитерори( €к'
ти.пло! операц1| у ,{онецьЁй та )1щанських областях. 1:ц9

|{ол]п:пенпя економ!.лло] оицац1! в }кра!н| в зва'лл1й м|р| залежатллтле в1д ефективност! ф|ска{ ч]
них 1 {нтпих заходБ' як| здйснловатимугься шядом }кра!ни. | (з0

[овариство чут]тиво до вп']1иву р1зних ризик|в, пов'язшлих з ф|навсовтпли |нсц)умент:|ми. . Р
Фсновн! ризилс: вк.,]|оч{|}оть: .}"д'.,'й р'.'к, ризик л1тв!длосй' ва.тпотттг* рйй. ] 11:
||ол|тик{ управл1ння ризиками вк]1|очае наступне: _' ''
(редитштй ризтк. 1овариотво уг}ладас угоди ви|01|ю]!но з в!домтлтли та ф1нансово стаб|.тьними сто|$
ронами. Фпераш1{ з т{овими кл1етттами здйстпоеться на оонов| попередт|й оплати. [еб|тороъка з|[
борговатт!сть п !д.гшгае пост1йному монитор!нц.' 1овариство ве використовус позиков1 ресурсг@,
[роптов1 ко:пти розм|пцпотьоя в баяках, ;п<| на момент в|дкритгя рахунк1в малоть м1н!ма.тьний рп|6;
зик дефотпа, т9|м цього ф1нансовий стахт бапЁв пер1оди.пто перев|ряеться | котпти розм1тшуютъо @
1|]]1яхом диверсифйац|! ризик!в ш
Ризик л|кв!д*осй. 1овариство зд1йсн:ос конщо.]1ь л!кв!д:ост1 !|1]1л(ом т1ла}ування потоцло1 л!кв||9а

дност1. 1овариство аншт!зуе терм|п гтлатежБ, лс1 пов'язан| з деб1торькото заборговая1спо та й-:до
лплшги ф1напсовими активамй' а також прогнозн! потоки що]пов]о( коплт|в в!д операцйно1'ст
д]япьноот|. д
Ба.тпоттлий ризтпс. Ба.тпотний ризик визначастьоя як ризик того, що варт|оть фйансового |нсщрпе_ |
}{ту коливатиметьоя внаслйок зм|ни кро|в обм!ку ва:пот. 1овариство мох<е конщол:овати ва-тпо- |
*"й р"''^ -,'ом управл|тп:я вшпотното пол|тикото. ]
1(ер{вництво вва)кае' що в:тствае вс1 необх|,щ1 захо,щ| для забезпечепвя стаб1.тьност| '' р',""'ц' 

(

б|знесу 1овариства у су!аспих 1ъловах, ят<| склалися у б|знес1 та економ1ц| 1

12. |1од!! п!сля дати балансу. йд{й, як] 
"''*^то'" 

.'регршлпя п1с.ття зак!нчот*тя зв|тного ,ер|ь -'|

ду' виз1{ачен|л( мсБо 10 <|]од1{ п|оля зв|тного пер1оду>, пе в1дбралось. 
,
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Розпод!л прибутку:
Биплати власникам
(див|де:ци)
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€ума чист0го прибупу,
нале)кна до бтод)кет
в|дповйно до
3аконодавства
€ума чистого прибутщ
на створенн'1
спец|аъгпгх
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[ума чистого прибугч

|[огатшенття заборго_
ваност| з кай
Билунення кап!талу:

Битуп акц|й (насток)

|[еропрод.рк вищп-
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нгпс акц|й (насток

Бищтоння частки в

кап1тал1

3ментпення ном1н[}пь_

тнлп; зм|ни в кап|тал|
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