
Титульний аркуш

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна 
енергетична компанія «ІНЕКО» 

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова Правління Будяков В.Є.

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

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

(дата)

26.04.2013
М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

22925945
Червоноармійська, 62-А, місто Київ, 
Голосіївський, 03150, Україна

(044) 201-64-17, (044) 201-64-18

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

26.04.2013

2.2. Річна 
інформація 
опублікована у

(дата)

29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 82 "Відомості НКЦПФР"

Акціонерне товариство

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

http://www.ineko.com

(адреса сторінки)

(дата)

26.04.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента vlad@ineko.com
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
Xд) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
X10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  1.Основнi вiдомостi про емiтента: пункт е) - iнформацiя про рейтингове 
агенство(ф. 3.7)послугами рейтингового агенства ПАТ IК "IНЕКО" не користується. пункт є) - 
iнформацiя про органи управлiння Оскiлькi ПАТ IК "IНЕКО" є публічним акцiонерним 
товариством вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 
19.12.06 № 1591 iнформацiя про органи управлiння акцiонерними товариствами не 
заповнюється. 9.Вiдомостi про цiннi папери емiтента: пункт б)-ПАТ IК "IНЕКО" не здiйнювало 
випуск дисконтних (ф.11.12.1), процентних (ф.11.12.2)та цiльових (ф. 11.12.3) облiгацiй. Пункт 
в) ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв(ф.11.3). Пункт г) ПАТ IК 
"IНЕКО" не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; Пункт г')ПАТ IК "IНЕКО" протягом 
2012 року не здiйснювало викуп власних акцiй (ф. 11.4). 11.Iнформацiя про майновий стан та 
фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента: Пункт г) та Пункт г') ПАТ IК "IНЕКО" не 
займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiлом електроенергiї, 
газу, води. 12.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском бргових цiнних 
паперiв: ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 15.Iнформацiя про 
випуски iпотечних облiгацiй. ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. 
16.Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: Пункти а), б), в), г). г') - ПАТ 
IК "IНЕКО" не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. 17.Iнформацiя про наявнiсть 
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(Договорами позики) права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу 
iпотечного покриття - НЕМАЄ. 18.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - ПАТ IК 
"IНЕКО" не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 19.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 
активiв. НЕМАЄ 20.,21.,22.,23., 24 - ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснювало випуски сертифiкатiв 
ФОН. 26.Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, якi проведенi за звiтнiй перiод - додається 
до паперової форми про поданнi iнформацiї до НКЦПФР, Х

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
X28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
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29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язання 
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснювало випуск цiльових 
облiгацiй зобов'язання за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія 
«ІНЕКО» 

ПАТ ІК "ІНЕКО"

м. Київ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ р-н

03150

м. Київ

Червоноармійська, 62-А

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

А01 № 371957
23.12.1994
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

8000000,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

8000000,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку

Публічне акціонерне товариство "Аграрний 
комерційний банк"

322302

Пубічне акціонерне товариство "Комерційний 
банк "Даніель"

380980

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

2656001575001

265073094501

3.4. Основні види діяльності

66.12

64.99

66.19

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування 
тапенсійного забезпечення

[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н. в. і. у.
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 
операцій.

12 28.04.2007Національний банк України. невизначе

ний

Опис:  Дана ліцензія видана на невизначений строк.

Професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
діяльність з торгівлі 
цінними паперами. 
Брокерська діяльність.

Серія АЕ № 
185127

08.10.2012Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку.

Безстроко

во.

Опис:  Строк дії ліцензії необмежений.

Професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
діяльність з торгівлі 
цінними паперами. 
Андеррайтинг.

Серія АЕ № 
185129

08.10.2012Національна комісія з цінних 
паперів та фондовому ринку.

Безстроко

во

Опис:  Строк дії ліцензії необмежений.
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1 2 3 4 5

Професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
діяльність з торгівлі 
цінними паперами. 
Дилерська діяльність.

Серія АЕ № 
185128

08.10.2012Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку.

Безтроков

о

Опис:  Строк дії лвцензії необмежений.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Дiяльнiсть Асоцiацiї: встановлювати Правила Асоцiацiї щодо здiйснення дiяльностi з цiнними 
паперами та iншими фiнансовими iнструментами, здiйснювати контроль за їх дотриманням 
Членами Асоцiацiї; сприяти здiйсненню професiйної дiяльностi Членiв Асоцiацiї; орагнiзовувати 
та координувати програми пiдвищення професiйного рiвня та пiдготовки Членiв Асоцiацiї; 
проводити освiтнi та науково-практичнi конференцiї; спiвпрацювати з учасниками фондового 
ринку, їх об'єднаннями i асоцiацiями; пiдтримувати зв'язки з iноземними фахiвцями. Асоцiацiя 
захищає iнтереси Членiв Асоцiацiї в органах державної влади та управлiння, надає методичну, 
правову, технiчну пiдтримку Членiв Асоцiацiї, впроваджує ефективнi механiзми розв'язання 
спорiв мiж Членами Асоцiацiї, iнiцiює вдосконалення законодавства України про цiннi папери та 
фондовий ринок, розроблює та впроваджує заходи щодо захисту прав iнвесторiв на ринку цiнних 
паперiв.ПАТ IК "IНЕКО" є Членом Асоцiацiї, термiн участi в Асоцiацiї "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI 
ТОРГОВЦI" невизначений.

АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI"

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, б.30

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання

Мета: сприяння розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi, 
забезпечення провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, розроблення i 
затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки та провадження вiдповiдного виду 
професiйної дiяльностi, забезпечення виконання їх Членами Асоцiацiї. Дiяльнiсть: Стоворення, 
пiдтримка та розвиток органiзатора торгiвлi. Пiдтримка прямо чи опосередковано, розвиток 
клiрингової, розрахункової, депозитарної та iнших систем, пов'язаних з фондовою торговельною 
системою. Розробка та впровадження єдиних обов'язкових для виконання правил, стандартiв, 
вимог здiйснення Членами Асоцiацiї операцiй з цiнними паперами, стандартiв i правил етичної i 
професiйної поведiнки на фондовому ринку, iншi правила та положення, спрямованi на 
попередження порушень та зловживань, захист прав iнвесторiв. Розробка та впровадження вимог 
до професiйної пiдготовки квалiфiкованих фахiвцiв. Контроль виконання Членами Асоцiацiї 
норм та правил Асоцiацiї. Iнша дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту Асоцiацiї. Член Асоцiацiї може 
бути виключений: за його заявою; лiквiдацiї Члена як юридичної особи; порушення проти Члена 
справи про банкрутство; початок процедури припинення чи позбавлення його вiдповiдної 
лiцензiї Права та обов'язки вiдповiдно до Статуту Асоцiацiї. ПАТ IК "IНЕКО" є членом Асоцiацiї 
"Фондове Партнерство". Термiн участi в Асоцiацiї невизначений.

Асоціація «Фондове Партнерство»

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПАТ IК "IНЕКО" є членом УСПП. Дiяльнiсть: Координацiя дiї членiв УСПП, регiональних 
вiддiлень та представництв, вжиття заходiв щодо виконання ними зобов'язань вiдповiдно Статуту 
УСПП; реалiзацiя представницьких функцiй; спiвробiтництво з органами державної влади та 
мiсцевого самоврядування; iнформування Членiв УСПП з усiх питань економiчної дiяльностi, 
про заходи та iнiцiативи УСПП; розробка стратегiї та тактики розвитку пiдприємницької 
дiяльностi в Українi пiдтпримка iнновацiйним проектам; консультацiї з економiчних та правових 
питань; створення умов Членам УСПП участi в роботi бiзнес-форумiв, конференцiй нацiональних 
економiчних програмах i проектах; сприяння Членам УСПП у пошуку комерцiйних партнерiв 
iнша дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту УСПП. Права та обов'язки Членiв УСПП вiдповiдно до 
Статуту УСПП. Термiн участi в об'єднаннi невизначений.

Всеукраїнська громадська органiзацiя "Український союз 
промисловцiв та пiдприємцiв"

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

АТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" 00131328 пров.Електриків, 15, м.Київ, Подільський, 
04071, Україна

0,03000000000

АТ "ЕНПАС-ЕЛЕКТРО" 21573438 Комінтерну, 25, м. Київ, Шевченківський, 
01032, Україна

0,03500000000

ВАТ "КОРПОРАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ"

21242894 пр. Леніна, 56, м. Харків, Дзержинський, 
Харкiвська область, 61072, Україна

0,02500000000

НТС ЕНЕРГЕТИКІВ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКІВ УКРАЇНИ

14290409 Хрещатик, 12, м. Київ, Шевченківський, 
01001, Україна

0,14000000000

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інвестиційна 
група "ІНЕКО"

33778946 Червоноармыйська, 62А, м. Київ, 
Голосіївський, 03150, Україна

0,14370000000
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Приватне акціонерне товариство 
"Комплекс "Либідський"

32768518 Миколи Гринченка, буд. 18, м. Київ, 
Голосіївський, 03039, Україна

19,24440000000

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія з 
управління активами "ІНЕКО-
ІНВЕСТ"

21599716 Миколи Грінченка, буд. 18, м. Київ, 
Голосївський, 03039, Україна

56,62400000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Копилов Денис Валерійович СО, 255399, 02.11.1999, Шевченківське РУГУ МВС України 
в м.Києві

19,24720000000

237 (двісті тридцять сім) фізичних 
осіб

д/н, д/н, д/н 0,42851900000

95,91781900000Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2012 рік 
становила 6 (шість) осіб. 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 
протягом 2012 року становила 3 (три) особи. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 
протягом 2012 року становила 3 (три) особи.  

Фонд оплати праці: 
Фонд оплати праці за 2012 рік становить 124,4 тис.грн. Відносно 2011 року фонд оплати праці за 
2012 рік зменшився на 26,4 тис.грн.

Кадрова програма ПАТ IК "IНЕКО" спрямова на постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв, а саме: - сертифiкацiя працiвникiв для здiйснення професiйної дiяльностi на 
фондовому ринку; пiдвищення квалiфiкацiї сертифiкованих спецiалiстiв шляхом участi у 
семiнарах, робочих групах, конференцiях, самоосвiтнi заходи; сертифiкацiя спецiалiстiв при 
розширеннi видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1971

13
ТОВ ІК "СтиролХімІнвест", директор.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, внутрiшнiх документiв ПАТ IК "IНЕКО" 
та згiдно чинного законодавства України. Винагорода окрiм заробiтної плати не виплачувалася. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

вища

Будяков Владислав Євгенович

ВА, 054527, 17.04.1996, Центрально-Міське РВ УМВС 
України у м.Горлівці

Голова Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1985

2
Юрист ТОВ ІГ «ІНЕКО».

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вищя

Євтушенко Ігор Костянтинович

СМ, 396714, 27.11.2001, Бориспільське МРВ ГУ МВС 
України в Київській обл. 27.11.2001

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1972

18
ВАТ IК "IНЕКО" - Голова Правлiння.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту, внутрiшнiх документiв та 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Винагорода Головi наглядової ради не 
виплачувалася. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна група "IНЕКО" (Мiсцезнаходження: 
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 62-А) - Президент. Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" (Мiсцезнаходження: м. Ужгород, 
пл.Кирила та Мефодiя, 5) - Голова Спостережної ради. Закрите акцiонерне товариство "ЛАКМА" 
(Мiсцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 12) - Член Наглядової ради. Вiдкрите 
акцiонерне товариство"Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу 
КНIФЗТ "IНЕКО-ПРЯМI IНВЕСТИЦIЇ" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 
62А) - Голова Наглядової ради - Президент. Вiдкрите акцiонерне товариство"Корпоративний 
недиверсифiкований iнвестицiний фонд закритого типу "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ" 
(Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 62А) - Голова Наглядової ради - Президент. 
Закрите акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами "IНЕКО-IНВЕСТ" 
(Мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 62А) - Голова Наглядової ради. 
Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Либiдський" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 
Гринченка Миколи, 18) - Голова Спостережної ради ВАТ "КНIФЗТ "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ" в 
особi уповноваженого представника Копилова Д.В.

Вища

Копилов Денис Валерійович

СО, 255399, 02.11.1999, Шевченківський РУ ГУ МВС 
України в місті Києві.

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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0

0
д/н

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, внутрiшнiх документiв та вiдповiдно 
вимог чинного законодавства України. Винагорода не виплачувалася.

д/н

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "ІНЕКО-
ІНВЕСТ"

д/н, 21599716д/н

Член Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

0

0
д/н

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, внутрiшнiх документiв та вiдповiдно 
вимог чинного законодавства України. Винагорода не виплачувалася.

д/н

Приватне акціонерне товариство «Комплекс 
«Либідський»

д/н, 32768518д/н

Член Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

© SMA 229259452012 р. 



1964

13
Віце-президент Генеральний директор ТОВ ІГ "ІНЕКО"

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, внутрiшнiх документiв ПАТ IК "IНЕКО" 
та згiдно чинного законодавства України. Винагорода окрiм заробiтної плати не виплачувалася. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади:  Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу "IНЕКО 
ПРЯМI - IНВЕСТИЦIЇ" (Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, б. 62) - Член 
Наглядової ради. Вiдкрите акцiонерне товариство "Корпоративний недиверсифiкований 
iнвестицiйний фонд закритого типу "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ" (Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, 62) - Член Наглядової ради. Закрите акцiонерне товариство "Компанія з 
управління активами "IНЕКО-ІНВЕСТ" (Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. 
Червоноармiйська, б. 62-А) - Генеральний директор.

Вища

Сипко Наталія Леонідівна

АК, 183068, 05.05.1998, Саксаганский РВ Криворізького МУ 
УМВД України

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1954

27
Головний бухгалтер ВАТ ІК "ІНЕКО"

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

вища

Орляніна Олена Дмитрівна

СН, 413482, 25.02.1997, Шевченківський РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

Член Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1972

9
Фінансовий директор - Головний бухгалтер ЗАТ "КУА 
"ІНЕКО-Інвест"

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вища

Морква Світлана Станіславівна

МЕ, 583435, 19.11.2004, Дарницький РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Член Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1978

7
д/н

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, внутрiшнiх документiв ПАТ IК "IНЕКО" 
та вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Винагорода окрiм заработної плати не 
виплачувалося. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Вища

Лепеха Олена Анатоліївна

СК, 326149, 21.08.1996, Чабанске СВМ ГУМВС України в 
Київській обл.

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість

 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Компанія з управління 
активами "ІНЕКО-
ІНВЕСТ"

17.04.2009 9059842 56,62400000000 9059842 0 0 0Член Наглядової ради д/н, 21599716, д/нюридична особа

Приватне акціонерне 
товариство «Комплекс 
«Либідський»

03.12.2008 3305840 20,66150000000 3305840 0 0 0Член Наглядової ради д/н, 32768518, д/нюридична особа

Копилов Денис 
Валерійович

10.09.2008 3079555 19,24720000000 3079555 0 0 0Голова Наглядової ради СО, 255399, 
02.11.1999, 
Шевченківський РУ ГУ 
МВС України в місті 
Києві.

фізична особа

Морква Світлана 
Станіславівна

02.01.2011 1 0,00001000000 1 0 0 0Член Ревізійної комісії МЕ, 583435, 
19.11.2004, 
Дарницький РУ ГУ 
МВС України в м.Києві

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Орляніна Олена 
Дмитрівна

02.01.2011 1 0,00001000000 1 0 0 0Член Ревізійної комісії СН, 413482, 
25.02.1997, 
Шевченківський РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києві

фізична особа

Євтушенко Ігор 
Костянтинович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СМ, 396714, 
27.11.2001, 
Бориспільське МРВ ГУ 
МВС України в 
Київській обл. 
27.11.2001

фізична особа

Лепеха Олена 
Анатоліївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер СК, 326149, 21.08.1996, 
Чабанске СВМ 
ГУМВС України в 
Київській обл.

фізична особа

Сипко Наталія 
Леонідівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

АК, 183068, 
05.05.1998, 
Саксаганский РВ 
Криворізького МУ 
УМВД України

фізична особа

Будяков Владислав 
Євгенович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління ВА, 054527, 
17.04.1996, 
Центрально-Міське РВ 
УМВС України у 
м.Горлівці

фізична особа

Усього: 15445239 96,53272000000 15445239 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія з 
управління активами "ІНЕКО-
ІНВЕСТ"

21599716 Червоноармійська, буд. 62-А, м. 
Київ, Голосіївський, 03150, 
Україна

17.04.2009 9059842 56,624 9059842 0 0 0

Приватне акціонерне 
товариство "Комплекс 
Либідський"

32768518 Миколи Гринченка, буд. 18, м. 
Київ, Голосіївський, 03039, 
Україна

03.12.2008 3305840 20,6615 3305840 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Копилов Денис Валерійович 10.09.2008 3079555 19,2472 3079555 0 0 0СО, 255399, 02.11.1999, Шевченківський РУ 
ГУ МВС України в місті Києві

15445237 96,5327 15445237 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

26.04.2012
96,6747

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення 
зборів;
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 
2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік;
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік;
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік;
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік;
6. Про вчинення Товариством значних правочинiв на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення 
значних правочинiв (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості);
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік;
8. Про зміну місцезнаходження Товариства;

Черговi загальнi збори вiдбулися.

X
чергові позачергові
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9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

0

0

0

01.01.1111

0

0

0

01.01.1111

Опис: Дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

0

0

0

01.01.1111

0

0

0

01.01.1111

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата виплати дивідендів 01.01.1111 01.01.111101.01.1111 01.01.1111
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний 
банк"

21570492
Димитрова, буд. 9-А, м. Київ, Голосіївський, 03150, Україна

(044) 205-41-80
(044) 205-41-80

серія АВ № 533990

27.05.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" надає ПАТ ІК "ІНЕКО" 
послуги зберігача цінних паперів на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель"

26475516
Саксаганського, буд. 3, м. Київ, Голосіївський, 01033, Україна

(044) 536-01-84
(044) 536-01-84

Серія АВ № 520596

13.04.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель" надає ПАТ ІК "ІНЕКО" 
послуги зберігача цінних паперів на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова 
компанія "ТРАНСФЕРТ"

37001565
бул. Лесі Українки, 21-Б, м. Київ, Печерсьий, 01133, Україна

(044) 496-03-85
(044) 496-03-85

серія АВ № 520534

02.04.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: В Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ТРАНСФЕРТ" відкриті 
рахунки в цінних паперах власникам акцій Публічного акціонерного товариства "Інвестиційна 
енергетична компанія "ІНЕКО".

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

35917889
вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, 
Україна

(044) 585-42-40
(044) 585-42-40

Серя АВ № 498004

19.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: д/н

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Товариство з обмеженою відповідальністю ААН "СейЯ - 
Кірш - аудит"

24263164
вул. Гайдара, 27, оф. 5, м. Київ, Шевченковский, 01033, 
Україна

(044) 289-53-80
(044) 289-55-64

№ 1525

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: ТОВ ААН "СейЯ - Кірш - аудит" надає ПАТ ІК "ІНЕКО" аудиторські послуги на підставі 
договору про надання аудиторських послуг.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

36184092
вул. Шовковична, буд. 42-44, м. Київ, Шевченківський, 01601, 
Україна

(044) 495-74-74
(044) 495-74-73

Серія АГ №399399

22.10.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: д/н

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 
(фондова біржа)

© SMA 229259452012 р. 



Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
05.07.2011 357/1/11 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
0,50 8000000,0016000000 100

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Акцiї ПАТ IК "IНЕКО" розмiщено на внутрiшньому ринку серед юридичних та 
фiзичних осiб - резидентiв України. Протягом 2011 року фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ПАТ IК "IНЕКО" не вiдбувалось. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких 
здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на зовншнiх ринках трогiвля цiнними паперами ПАТ IК "IНЕКО" не здiйснюється. Протягом 2011 року ПАТ IК "IНЕКО" 
здiйснювало додаткову емісію цiнних паперiв з метою приведення розміру статутного капіталу торговця цінними паперами вимогам чинного законодавства України шляхом 
закритого (приватного) розміщення акцій. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

UA4000124226UA4000124226 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна

 іменна

© SMA 229259452012 р. 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
              0Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 

цінних паперів (штук)
              0у тому числі:

сертифікатів акцій
              0сертифікатів облігацій

              0Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) у звітному періоді

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

© SMA 229259452012 р. 



12. Опис бізнесу

23 грудня 1994 року зареєстровано Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна енергетична компанiя 
"IНЕКО". 25 грудня 1997 року ЗАТ IК "IНЕКО" реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО", засновниками якого стали юридичнi та фiзичнi особи. З 
1995 року ВАТ IК "IНЕКО" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України - дiяльнiсть з 
випуску та обiгу цiнних паперiв. Створенi взаємнi фонди - Український енергетичний фонд та 
Пiвденноукраїнський енергетичний фонд. В 1996 року ВАТ IК "IНЕКО" отримала в управлiння Закрите 
акцiонерне товариство "Центральний iнвестицiйний фонд" В 1997 роцi ВАТ IК "IНЕКО" отримала статус 
радника Мiнiстерства енергетики України та приймає участь у розробцi концепцiї приватизацiї 
енергетики України. Проведення презентацiї енергетичного комплексу України в Києв, Лейпцiгi та 
Берлiнi за участю багатьох зарубiжних компанiй. В 1998 роцi ВАТ IК "IНЕКО" увiйшла до десяти 
найбiльших iнвестицiйний та брокерських компанiй ПФТС та перемогла у тендерi на статус консультанта 
з приватизацiї Донбасенерго. У 1999 роцi ВАТ IК "IНЕКО" стла членом Ради ПФТС, торгового комiтету 
ПФТС. Увiйшла до Ради УАIБ. Розширила спектр надаваємих послуг. У 2001 роцi - ВАТ IК "IНЕКО 
активно бере участь у процесi iнвестування в пiдприємства України. Здiйснює управлiння активами з 
використанням iнструментiв фондового ринку. Проводить роботу за широким спектром корпоративних та 
фiнансових питань для акцiонерних товариств. В активах досягнень ВАТ IК "IНЕКО" є 1.Консолiдацiя 
пакетiв цiнних паперiв 11 емiтентiв енергетичних компанiй України; 2.Консолiдацiя пакетiв цiнних 
паперiв бiльш нiж 15 пiдприємств України рiзних галузей; 3.Брокерськi операцiї для клiєнтiв(бiльше 10 
пiдприємств рiзних галузей). В 2004 роцi ВАТ IК "IНЕКО" продовжило дiї лiцензiй ДКЦПФР по випуску 
та обiгу цiнних паперiв. (Термiн дiї лiцензiй 06.10.2001р.-05.10.2004р.) Протягом 2001-2010р. ВАТ IК 
"IНЕКО" продовжує професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку. В 2007 роцi ВАТ IК "IНЕКО" продовжує 
свою професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та продовжило дiю лiцензiй ДКЦПФР на здiйснення 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами - дилерська 
дiяльнiсть, брокерська дiяльнiсть, андеррайтинг. В квiтнi 2007 року ВАТ IК "IНЕКО" отримало 
Генеральну лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй, що дала змогу ВАТ 
IК "IНЕКО" розширити коло клiєнтiв. У 2008 року ВАТ IК "IНЕКО розширила перелiк послуг шляхом 
отримання лiцензiї ДКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльноiстi з 
торгiвлi цiнними паперами -дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами.  У листопаді 2010 року ВАТ ІК 
"ІНЕКО" змінило найменування на Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія 
"ІНЕКО" на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".   Протягом 2012 року ПАТ IК 
"IНЕКО" посилила маркетингову дiяльнiсть, спрямовану на закрiплення Компанiї за окремими 
сегментами iнвестицiйного ринку. Переорiєнтацiя основної дiяльностi Компанiї на надання iнвестицiйно-
консалтингових послуг пiдприємствам реального сектору економiки, зокрема, в сферi реструктуризацiї 
активiв, пошуку нових можливостей фiнансування та залучення додаткових iнвестицiй, реалiзацiї активiв.

Фiлiй та представництв Товариство не має. Товариство здiйснює свою професiйну дiяльнiсть за мiсцем 
знаходження згiдно статутних документiв. Вищий орган управлiння - загальнi збори акцiонерiв. 
Наглядова (Спостережна) Рада - обрирається загальними зборами акцiонерiв. Пiдзвiтна загальним зборам 
акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя - обирається загальними зборами акцiонерiв. Пiдзвiтна загальним зборам 
акцiонерiв. Виконавчий орган - Правлiння. Обирається загальними зборами акцiонерiв. Пiдзвiтне 
загальним зборам акцiонерiв. Струкрурнi пiдроздiли: Адмiнiстрацiя; Фiнансово-договiрний вiддiл; 
Депозитарний вiддiл; Бухгалтерiя; Юридичний вiддiл; Вiддiл корпоративних продаж; Адмiнiстративно-
господарський вiддiл.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2012 року не було.

Згiдно наказу № 2 вiд 14.01.2003 Компанiєю втановлено наступну облiкову полiтику: 1.Класифiкацiю 
активiв та зобо'язань здiйснювати виходячи зi строку один рiк. 2.Для визнання основних засобiв, iнших 
необоротних матерiальних активiв и нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного 
використання, вибору методу нарахування амортизацiї в момент вводу їх в експлуатацiю та подальше 
використання створювати iнвентарiзацiйну комiсiю. 3.Встановити наступнi методи облiку та принципи 
оцiнки активiв та зобов'язань: 3.1.Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi 
з П(С) БУ 7 "Основнi засоби", одиницей облiку встановити окремий об'єкт основних засобiв та iнших 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики
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матерiальних необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку здiйснювати 
вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї про використання Плана рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємства та органiзацiй, затверджного наказом 
Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291. 3.2.Для обособлення у складi основних засобiв 
малоцiнних необоротних активiв встановити лiмiт вартостi у розмiрi 500 грн. 3.3.Амортизацiю об'єктiв 
основних засобiв нараховувати наступним способом: Будiвлi та споруди - прямолiнiйним методом 
виходячи зi строку корисного використання - 20-50 рокiв; Машини та обладнання - прямолiнiйним 
методом виходячи зi строку корисного використання 3-6 рокiв. 3.4.Амортизацiю малоцiнних необоротних 
активiв нараховувати в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. 3.5.Визнання, оцiнку 
та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С) БУ 8 "Нематерiальнi активи". Одиницей облiку 
встановити окремий об'єкт нематерiальних активiв. 3.6.Амортизацiю нематерiальних активiв 
нараховувати прямолiнiйним методом. Строк корисного використання - 3 роки. 3.7.Переоцiнку (дооцiнку, 
уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших матерiальних необоротних 
активiв до їх справедливої вартостi проводитти один раз на рiк станом на 31.12, якщо їх залишкова 
вартiсть вiдрiзняється вiд справедливої бiльш нiж на 20%. Справедливу вартiсть зазначених активiв 
формувати на рiвнi вiльних ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, викладених в 
додатку до П(С)БУ 19 "Об'єднання пiдприємств". Розрахунок необхiдний для переоцiнки зазначених 
активiв та вiдображення її результатiвв облiку, складає дiюча iнвентаризацiйна комiсiя та затверджує 
голова комiсiї. 3.8.Фiнансовi iнвестицiї вiдображати у облiку та звiтностi згiдно з П(С)БУ 12 "Фiнансовi 
iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БУ 13 "Фiнансовi iнструменти". 3.9.Визнання, оцiнку та облiк 
дебiторської заборгованностi здiйснювати згiдно П(С)БУ 10 "Дебiторська заблоргованнiсть". 
3.10.Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати та облiковувати згiдно П(С)БУ 9 "Запаси". Одиницей вимiру 
встановити - кожне найменування цiнностей. 3.11.Предмети зi строком використання менше одного року, 
якi супроводжують виробний процес протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi 
та швидкозношуванi предмети". В момент передачi таких активiв в експлуатацiю здiйснювати списання їх 
з балансу з одночасною органiзацiєю оперативного кiлькiстного облiку за мiсцями експлуатацiї i 
вiдповiдним особам протягом строку фактичного використання таких предметiв. 3.12.Запаси, якi не 
нададуть економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними и здiйснювати їх списання в 
бухгалтерському облiку. 3.13.Оцiнку вибуття матерiалiв, палива, МШЗ здiйнювати за середньозваженою 
собiвартiстю. 3.14.Доходи та витрати компанiї визнавати та нараховувати згiдно П(С)БУ 15 "Доход" та 
П(С)БУ 16 "Витрати" вiдповiдно. 3.15.Облiк адмiнiстративних витрат здiйснювати за наступним 
перелiком статей: заробiтна плата персоналу; вiдрахування на соцiальне страхування; амортизацiя 
основних засобiв; витрати на операцiйну оренду об'єктiв основних засобiв; амортизацiї необоротних 
активiв; витрати на вiдрядження спiвробiтникiв; витрати на банкiвськi послуги; витрати на аудиторськi, 
юридичнi послуги; утримання автотранспорту; витрати на охорону; судiбнi витрати; податки, обов'язковi 
збори та платежi; поштовi та канцелярськi витрати; iншi витрати. 4.Бухгалтерський облiк вести силами 
бухгалтерської служби на чолi з головним бухгалтером, який безпосередньо пiдпорядковується Головi 
Правлiння. 5.Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовими iнструкцiями, складеними у 
вiдповiдностi з вимогами п.7 ст.8 Закону № 966. 6.Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського 
облiку та фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань у вiдповiдностi з 
Iнструкцiєю про iнвентаризацiю осоновних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних 
цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв 
України вiд 11.08.94р. № 69 (зi змiнами та доповненнями). 7.Строки проведення iнвентаризацiї: бланкiв 
строгої звiтностi - щоквартально; грошових коштiв у касi - щоквартально; основних фондiв i 
нематерiальних активiв - щорiчно станом на 01.11. розрахункiв з постачальникамми та покупцями - 
щорiчно станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; у випадку виявлення недостач - вiдповiдно за 
фактом виявлення недостач. 8.Облiкова полiтика може бути змiнена якщо: у випадку змiн вимог 
Мiнiстерства Фiнансiв України; у вадку змiн статутних вимог компанiї; у випадку нових положеннь 
облiкової полiтики, що забезпечить бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй. 9.При 
складаннi фiнансовї звiтностi встановити границю суттєвостi 1000,00 грн 10.Резерви майбутнiх витрат та 
платежiв не створювати.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ІНЕКО» 
       
  м. Київ                                                                                                                      15 квітня 2013р.

Текст аудиторського висновку
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Аудиторський висновок наданий ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», (надалі  – Товариство),  Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України.
1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»        
1.1. Загальні відомості про ПАТ ІК «ІНЕКО»              
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»
Скорочене найменування	ПАТ ІК «ІНЕКО»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 	22925945
Організаційно-правова форма  	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 № свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво 	Зареєстровано 
Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1994р.  номер запису 
10681200000001500.
Остання реєстраційна дія була здійснена 21.06.2012р. за номером 10681070025001500.
Місцезнаходження 	03150, м. Київ,  вул. Червоноармійська, 62а.
 Тел/факс	(044) 201-64-17
 Поточні рахунки	№ 26506001575001 в ПАТ «АГРОКОМБАНК» м. Київ, МФО 322302
Основна мета діяльності	Метою діяльності Товариства є забезпечення стабільного функціонування і 
подальшого розвитку фондового ринку в Україні, сприяння розвитку в Україні ринкових відносин, 
розвитку ринку фінансових послуг, вирішення економічних та соціальних інтересів акціонерів і 
отримання відповідного прибутку.  
Предмет діяльності 	Предметом діяльності Товариства є дилерська діяльність, брокерська діяльність, 
андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних 
паперів, діяльність по наданню консультацій з питань, пов`язаних з цінними паперами, інші види 
діяльності, пов`язані з обігом цінних паперів.
Види діяльності	На дату надання аудиторського висновку у відповідності до Довідки Державної служби 
статистики України з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 634925 
від 25.06.2012р. Товариство здійснює наступні види діяльності :
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  (КВЕД 66.12);
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та    пенсійного забезпечення), н.в.і.у.  (КВЕД 
64.99);
- управління фінансовими ринками (КВЕД 66.11);
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
(КВЕД 66.19);
- діяльність у сфері права (КВЕД 69.10).
Свідоцтво НКЦПФР	Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають 
фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Реєстраційний номер №108. Дата включення в Реєстр - 25.10.2004 р.
Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку	Ліцензія серії АЕ №185127 на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, 
брокерська діяльність, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2012р.  
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 02.10.2012р. №859. Строк дії ліцензії: з 
08.10.2012р. – необмежений.
Ліцензія серії АЕ №185128 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 
торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, видана Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 08.10.2012р.. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 02.10.2012р. №859. 
Строк дії ліцензії: 
з 08.10.2012р. – необмежений.
Ліцензія серії АЕ №185129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 
торгівлі цінними паперами, андерайтинг, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 08.10.2012р.. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії -02.10.2012р. №859. Строк дії 
ліцензії: з 08.10.2012р. – необмежений.
Найменування, місцезнаходження, телефон аудиторської фірми, № свідоцтва, ким і коли виданий.  
Реквізити та термін дії договору з ним. 	Аудитор - ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит». 
Код  ЄДРПОУ 24263164.
Місцезнаходження:01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5. 
Тел./факс: 289-53-80, 289-55-64. 
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, видане рішенням 

© SMA 229259452012 р. 



Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98 строком дії 26.01.2001р. – 23.12.2015р..
Свідоцтво про внесення до реєстру  аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., 
видане НКЦПФР.
Договір № 1802/17 від 11.03.2013р.. 
На дату перевірки відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства є: 
Голова Правління – Будяков Владислав Євгенович;
Головний бухгалтер – Лепеха Олена Анатоліївна.

2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо 
достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування 
попередньої фінансової звітності за МСФЗ ПАТ ІК «ІНЕКО»  за 2012 рік станом на 31.12.2012р., що 
передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 
16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фінансові звіти», а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати 
(форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки 
до річної фінансової звітності (форма № 5).
Визначення поняття «попередньої фінансової звітності за МСФЗ» в рамках даного аудиторського 
висновку (звіту) використовується відповідно до Спільного листа Національного банку України, 
Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-
14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702, оскільки такого поняття немає в рамках Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та інших законодавчих актах.
Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 
800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ 
спеціального призначення».
Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Облікова політика  Товариства, що 
підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які використовуються вперше. 
Концептуальна основа є прийнятною. Концептуальна основа є спеціального призначення. Ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Положення 
«Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПАТ ІК «ІНЕКО», затвердженого Наказом 
Голови Правління №15 від 29.12.2011р. Важливі аспекти облікової політики  Товариства наступні:
-	Фінансові інструменти в ПАТ ІК «ІНЕКО» у відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. 
Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, 
зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової 
інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється в залежності від класифікації активів по 
чотирьом категоріям відповідно до облікової політики ПАТ ІК «ІНЕКО».
-	Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012р.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових 
звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням перехідного періоду та 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності за МСФЗ 
на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування 
й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 
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цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.

5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Попередня фінансова звітність ПАТ ІК «ІНЕКО» не відповідає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування». 
У складі дебіторської заборгованості за виданими авансами ПАТ ІК «ІНЕКО» обліковується 
заборгованість, по якій закінчився строк позовної давності. Розмір цього відхилення суттєво не впливає 
на показники фінансової звітності.

6. ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність за МСФЗ ПАТ ІК «ІНЕКО» за рік, 
що закінчився 31.12.2012р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно  до Облікової політики 
Товариства, розробленої на основі вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендацій 
регуляторних органів, що викладена у Спільному листі Національного банку України, Міністерства 
фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-
06-5/30523 / 04/4-07/702.
В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, 
наданої у фінансовій звітності Товариства. В Додатку 2 представлений аналіз результатів фінансово-
господарської діяльності    ПАТ ІК «ІНЕКО»              .

7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
Вартість чистих активів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 31.12.2012р. складає  19 891,0 тис. грн., що 
перевищує вартість статутного капіталу. 
Вартість чистих активів компанії, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 
17.11.2004р. Показник вартості чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.
Станом на 31.12.2012р. у складі дебіторської заборгованості за виданими авансами    ПАТ ІК «ІНЕКО» 
обліковується заборгованість, по якій закінчився строк позовної давності, що суттєво не впливає на 
показники фінансової звітності. 
Протягом 2012 року значні правочини (більше 10 % вартості активів Товариства за даними фінансової 
звітності станом на 31.12.2011р.) виконувались Товариством у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства».
Рівень корпоративного управління та система внутрішнього контролю                         ПАТ ІК «ІНЕКО» в 
цілому відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства».
За результатами ідентифікації та оцінки ризиків шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в 
Товаристві такі ризики оцінюються як мінімальні.

8. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Аудиторська перевірка  виконана Товариством з обмеженою відповідальністю    «ААН «СейЯ-Кірш-
аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001 р. за № 
98, строк дії: 26.01.2001 р. –  23.12.2015 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру  аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., 
видане НКЦПФР.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською адміністрацією м. Києва. 
Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033,  м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс: 
(044) 289-53-80, (044) 289-55-64.
Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору №1802/17 від 11.03.2013р. з 14.03.2013 р. по 
15.04.2013 р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат 
аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2012 рік. Генеральний   директор -  Зацерковна 
Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., видане за рішенням АПУ № 42 від 
29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).   
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ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» відповідно до рішення Аудиторської палати України № 264/3 від 
31.01.2013р. до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового 
аудиту. 
У відповідності  до  рішення  Аудиторської  палати  України  № 2221/4  від  04.11.2010р. ТОВ «ААН 
«СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Свідоцтво №0065). 

Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»                                                         Зацерковна Т.М.

ПАТ IК "IНЕКО" є професiйним учасником фондового ринку. ПАТ IК "IНЕКО" надає наступнi послуги: 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська 
дiяльнiсть. Лiцензiя ДКЦПФР серiя АГ № 572053 вiд 24.12.2010. Строк дiї лiцензiї: до 07.10.2012р. 
Брокерська дiяльнiсть - це укладання ПАТ IК "IНЕКО" цивiльно-правових договорiв (зокрема договорiв 
комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за 
рахунок iншої особи. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами - андеррайтинг.Лiцензiя ДКЦПФР серiя АГ № 572055 вiд 24.12.2010р.Строк дiї лiцензiї: до 
07.10.2012р. Андеррайтинг - це розмiщення (пiдписка, продаж) цiнних паперiв ПАТ IК "IНЕКО" за 
дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента. ПАТ IК "IНЕКО" може здiйснювати консалтингову 
дiяльнiсть щодо ринку цiнних паперiв. ВАТ IК "IНЕКО" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерську дiяльнiсть. Лiцензiя ДКЦПФР серiя АГ № 
572054 вiд 24.12.10р. Строк дiї ліцензії: до 07.10.2012р. Дилерська дiяльнiсть - це укладання ПАТ IК 
"IНЕКО" цивiльно-правових договорiв щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою 
перепродажу, крiм випадкiв, передбачених законодавством. ПАТ IК "IНЕКО" надає послуги на 
фондовому ринку як резидентам України - юридичним та фiзичним особам так i нерезидентам 
юридичним та фiзичним особам. Надавати послуги на фондовому ринку нерезидентам ПАТ IК "IНЕКО" 
дозволяє наявнiсть Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй 
вiд 28.04.2007 № 12.

Виключним видом дiяльностi ПАТ IК "IНЕКО" є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. Основнi придбання активiв протягом останнiх п'яти рокiв: 1.Основнi засоби - 
виробничого призначення: Машини та обладнання (офiсна технiка та офiснi меблi) - на суму 179,1 тис. 
грн. Транспортнi засоби - на суму 79,0 тис. грн. 2.Корпоративнi права на суму 33627,1 тис. грн. 4.Цiннi 
папери українських емiтентiв на суму 119704 тис. грн. Основнi вiдчуження активiв протягом останнiм 
п'яти рокiв: 1.Будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 55,0 тис.грн. . Транспортнi засоби на 
суму 39,7 тис.грн. 3.Корпоративнi права на суму26744,8 тис. грн 4.Цiннi папери українських емiтентiв на 
суму 104953,9 тис. грн. Протягом 2013 року ВАТ IК "IНЕКО" планує продовжувати свою професiйну 
дiяльнiсть на фондовому ринку та здiйснювати придбання та вiдчуження цiнних паперiв в раховуючи 
тенденцiї розвитку фондового ринку України та загальноекономiчнi процеси.

Характеристика основних засобiв ПАТ IК "IНЕКО": Машини та обладнання (офiсна технiка та офiснi 
меблi) - залишкова вартiсть на кiнець 2012 року 0 тис. грн.  Iншi основнi засоби виробничого 
призначення - залишкова вартiсть на кiнець 2012 року 0 тис. грн. Загалом Основнi засоби виробничого 
призначення - залишкова вартiсть на кiнець 2012 року 0 тис. грн. Основнi засоби невиробничого 
призначення - залишкова вартiсть на кiнець 2012 року 0 тис. грн. Орендованi основнi засоби -ПАТ IК 
"IНЕКО" орендує основнi засоби - офiсне примiщення.  Протягом 2012 року значного придбання 
основних засобiв ПАТ IК "IНЕКО"не здiйснювало.

Зовнiшнi: 1.Жорстка конкуренцiя. 2.Насиченiсть ринку компанiями, якi надають аналогiчнi послуги. 
3.Бажання клiєнтiв працювати з компанiями, якi проводять велику рекламну компанiю. 4.Недовiра 
клiєнтiв до ринку фiнансових послуг. 5.Альтернативнi види фiнансових послуг. 6.Загальна полiтична та 
економiчна нестабiльнiсть. Макроекономiчнi процесси. 7.Суттєвий вплив полiтичних факторiв на 
економiчнi процеси. Внутрiшнi: 1.Нехватка оборобних коштiв. 2.Слабкий маркетинг. 3.Недостатня 
кiлькiсть висококвалiфiкованих спецiалiстiв. 8.Недосконалiсть законодавства, що регулює професiйну 
дiяльнiсть компанiї.

Інформація про основні види продукції або послуг

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
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В 2012 році фактів виплати штрафних санкцій не було.

ПАТ IК "IНЕКО" залучає кредитнi кошти для здiйснення iнвестування в проекти та цiннi папери 
українських емiтентiв. Фiнансовий стан ПАТ IК "IНЕКО" можливо характеризувати як задовiльний, 
лiквiднiсть, платоспроможнiсть та наявнiсть власного капiталу для покриття зобов'язань як достатнi. 
Розмiр мiнiмального Статутного каптiталу встановленого законодавством України для акцiонерних 
товариств.Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримується.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Станом на 31.12.2012 року вартiсть укладених протягом 2012 року, але ще не виконаних договорiв 
становить суму у розмiр 125,47 тис. грн.  Прибуток вiд договорiв укладених протягом 2012 року, але не 
виконаних протягом 2012 року має становити суму не менше нiж 0,3% вiд суми договорiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

ПАТ IК "IНЕКО" є професiйним учасником фондового ринку та надає клiєнтам послуги на фондовому 
ринку. ПАТ IК "IНЕКО" займається аналiтичними дослiдженнями тенденцiй фондового ринку. Протягом 
2012 року ПАТ IК "IНЕКО" планує продовжувати аналiтичнi дослiдження фондового ринку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Аналiтична довiдка про результати та аналiз господарювання ПАТ IК "IНЕКО" за останнi три роки не 
складалася.

Інша інформація

Найближчi цiлi: Формування органiзацiйної структури компанiї, вдосконалення системи управлiння 
кадровими ресурсами, автоматизацiя роботи шляхом впровадження системи управлiння проектами. 
Посилення активностi компанiї у спiвробiтнецтвi з нерезидентами. Надання консалтингових та супутнiх 
послуг щодо диверсифiкацiї iнвестицiйного портфелю групи iнвестицiйних компанiй "IНЕКО" 
Стратегiчнi цiлi: 1.Створення системи маркетингових дослiджень. 2.Освоєння нових видiв послуг 
(депозитарна дiяльнiсть зберiгача) 3.Створення диверсифiкованою бази послуг та напрямкiв бiзнесу. 
4.Рекламна компанiя, спрямована на пiдвищення привабливостi компанiї для потенцiйних клiєнтiв. 
5.Вдосконалення органiзацiйної структури та системи управлiння. 6.Створення партнерської мережi в 
регiонах України. 7.Формування команди.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 4 0

Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1 група -будинки,споруди та 
передавальнi пристрої - залишкова вартiсть 0 тис. грн. Термiн користування 50 рокiв. 2 група - транспортнi засоби - 
залишкова вартiсть 0 тис. грн.; машини та обладнання - залишкова вартiсть 3 тис. грн.; Користування основними 
засобами здiйснюється у вiдповiдностi з технiчними параметрами за технiчними паспортами. Первiсна вартiсть 
основних засобiв - 432 тис. грн.  Сума нарахованого зносу - 428 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв 
зумовленi: зменшення вартостi основних засобiв обумовлено вибуттям основних засобiв. Iнформацiя про всi 
обмеження на використання майна емiтента: обмежень щодо вирокистання основних засобiв немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

4 0 0 0 4 0
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

19891
8000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 11891 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11891 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 22527 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22527 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 8000

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

30527
8000
8000
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

1713

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

1713

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

4999

0

134

6846

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

Фінансові інвестиції в корпоративні права 22.06.2010 1713 30.06.2013X
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
21.03.2012 21.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2010 1 0

2011 3 2

2012 1 2

X

д/н

X

д/н

X

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

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

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

X

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

3

0

0

3

0

2

д/н

ні

X

д/н

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

12Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так

4

4

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
 акціонерів

Засідання

наглядової ради
Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

Юридичний відділ (юрист) так так так
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так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

X

X

X

д/н

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

д/н

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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Попереднього аудитора було змінено у зв'язку з його вибуттям з реєстру аудиторськтх фірм, які 
можуть проводити перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

д/н

X

так

11.11.1111

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ні

ні

ні

ні

д/н

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

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

д/н

;

;
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Звіт про корпоративне управління*

Отримання прибутку від операцій з цінними паперами.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 
21599716 , місцезнаходження:03039, м.Київ, вул.Миколи Гринченка, 18; Приватне акціонерне товариство "Комплекс 
Либідський", код ЄДРПОУ: 32768518 , місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул.Миколи Гринченка, 18; Копилов Денис 
Валерійович.

Фактів порушення в 2012 році не було.

Заходи впливу в 2012 році відсутні.

д/н

В 2012 році такі факти відсутні.

д/н

д/н

д/н

д/н

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 
фінансових послуг.

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

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

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 
також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 
установи розмір, або про їх відсутність.

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

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх 
відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 
прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
    загальний стаж аудиторської діяльності;

д/н
    перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

д/н
    випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

д/н
    ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

д/н
    кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової  установи  системи управління  ризиками  та  її ключові характеристики або про 
відсутність такої системи.
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д/н

    стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
    наявність механізму розгляду скарг;

д/н

    прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

д/н

    стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

д/н
    наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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1 10

3 12

2 2

0 0

4 0

342 195

338 195

10566 192

26426 26488

0 0

0 0

0 0

36997 26690

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

22925945

8036100000

-

65.23.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична 
компанія «ІНЕКО» 

Не визначено

Iнше фiнансове посередництво

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 233

Адреса Червоноармійська, 62-А, місто Київ, Голосіївський, 03150, Україна

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

ГОЛОСIЇВСЬКИЙ

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 6

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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4 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

38 6

38 6

0 0

4 3

515 507

0 0

0 0

3 3

0 0

2 4

0 0

3 1

569 527

0 0

37566 27217

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

0 0231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Будяков Владислав Євгенович

Лепеха Олена Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

8000 8000

0 0

3900 3900

10 10

929 929

17688 7052
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4999 4999

0 0

4999 4999

0 0

0 0

0 0

859 1713

394 407

0 9

0 0

5 4

23 30

21 21

0 0

729 134

2031 2318

9 9

37566 27217

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 30527 19891Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10146 0

0 0

10146 0

1 0

268 0

0 0

52 0

0 0

10465 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

145 0

0 0

10610 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

22925945

8036100000

0

233

65.23.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна 
енергетична компанія «ІНЕКО» 

Не визначено

Публічне акціонерне товариство

Iнше фiнансове посередництво

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

ГОЛОСIЇВСЬКИЙ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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13 0

0 0

10623 0

0 0

13 0

0 0

0 0

10636 0

1 0

125 0

45 0

3 0

146 0

320 0

16000000 0

16000000 0

(0,66) 0

(0,66) 0

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Будяков ВладиславЄвгенович

Лепеха Олена Анатоліївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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14 158

163

0 0

0 0

0 0

0

0 0

35 82

65 56

35 0

0 0

0 0

21

0

-344 -55

0 0

-344 -55

Звіт про рух грошових коштів
за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

22925945

8036100000

233

65.23.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна 
енергетична компанія «ІНЕКО» 

Публічне акціонерне товариство

Iнше фiнансове посередництво

ГОЛОСIЇВСЬКИЙ

0 0015Погашення векселів одержаних

86

0 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 0045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

0

32 54095Авансів

95 123105Працівникам

0 0115Зобов'язань з податку на додану вартість

50 55125Відрахувань на соціальні заходи

21

0

72145Інші витрачання 258

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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Будяков ВладиславЄвгенович

Лепеха Олена Анатоліївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

3 421

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:
     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

10095

0

0 0

0

0

6900

20765

0

0

0

346 -7072

0 0

346 -7072

0

0

0

0

0

0

0 6938

0 0

0 6938

2 -189

2

0 0

4

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

13693

0

0

0

0

16613

0

0

36

6938

0

0

0

0

0

191

2

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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8000 0 3900 10 929 15720 0 0 28559

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1968 0 0 1968

8000 0 3900 10 929 17688 0 0 30527

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2013.01.01

КОДИ

22925945

8036100000

0

233

65.23.0

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» 

Не визначено

Публічне акціонерне товариство

Iнше фiнансове посередництво

Звіт про власний капітал
за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

ГОЛОСIЇВСЬКИЙ

Одиниця виміру: тис. грн.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (10636) 0 0 (10636)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного
будівництва

Уцінка незавершеного
будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Будяков ВладиславЄвгенович

Лепеха Олена Анатоліївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (10636) 0 0 (10636)

8000 0 3900 10 929 7052 0 0 19891

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Внески учасників:           
180

190

 200

 210

 220

 230

 240

 250

 260

 270

 280

 290

 300

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених
акцій (часток)

Анулювання викуплених
акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків

Безкоштовно отримані активи

 

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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