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Свiлоttтво про включсння до Ресстр1,
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Учасникам та керiвним посадовим особам

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(IнвЕстицIЙнА комIIАнIя (ромЕкс

_

IHBECT>

нкцпФр
лt,

Киiв

28 квiтня 2020 р.

Звiт неза,тежного аудитора щодо фiнансовоТ звiтностi

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(IнвЕстицIЙнА компАнIя (ромЕкс - IHBECT),
код сдрl]оу 2з72524з
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ЗВIТ НЕЗАЛВЖНОГО АУДИТОРА
шIодо фiнансовоI звiтностi

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(IнвЕстицIЙнА компАнIя (ромЕкс - IHBEсT),
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

_\:ресат

-. -;1т..рський звiт (звiт незzlltех(ного аулитора) призначасться для керiвництва ПРИВАТНОГО
-":,-iI(ЭНЕРНоГо'ГоВАРИСТВА кIНВЕСТИцIЙНА КоМПАНШ кРоМЕКС - IHBECT), фiнансовазвiтнiсть
;, _ ;е[]евiрясться, i може бути використаний для подання до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та
-__. в,_]г!1 p}lHK\| (да-,ri - Комiсiя).
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\1il прове,lи аудит фiнансовоТ звiтностi ПРАТ к lK кРОМЕКС * IHBECT) , що скJ]адаеться з Балансу
року; Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
1
про рух грошових коштiв (за прямим методом),

-: -:нансовий стан) (Форма Nч l) с,ганом на 3l,12,20|9
_ , - ,,.l - lxi:') (Форма М 2) станом на 3 .12.2019 року; Звiту
,

,-

-

,

-,_ riHaHcoBoT звi,гностi за 20 19 piK.

.-.: п,]ш\ ]},\{ку, за винятком мохсrIивого впливу питання, описаного у розлiлi коснова для думки iз

- :];:;::];\1

,, нашого

звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображае достовiрно, в ycix суттсвих

. ; , : ,. . ],_. на_]ас правдиву та неупереджену iнформацiю) фiнансовий стан ПРАТ' <IK KPON{EKC - IHBECT)
, -._,:;.с ]С| 19 року, та фiнансовi результати iгрошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,

: - : -:_
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\1СФЗ,

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
,, зв'язк\, з тим, що за умовами логовору не було передбачено проведення заглибленого аналiз1, якостi
. j 1 __-fаткового облiку, аудиl,ори не виключають, що под€L,Iьшою податковою перевiркою моlItl,ть бl,ти
; : J.. незначнi викривлення.
В \ KpaTHi вiдбувают,ься полiтичнi iекономiчнi змiни, якi надава-rи i пtо;куть продовжувати впливати
- - .-..HicTb пiдприсмств, 1цо працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваю,гься в YKpaTHi, а саме
.1чi]а нестабiльнiсть, падiння ВВП та високиЙ piBeHb iнфrrяцii, коJlивання, погiршення iнвестицiЙного
,- , 1:-\ без,,,лtовно впливають на дiяльнiсr,ь Товариства та його прибутковiсть.
JaHa рiчна фiнансова звi,гнiсть FIe включае коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в
| ]- про.]овжувати свою дiяльнiсть в майбутньоN{у.
\1и провели аулитвiдповiдно дсl Мiжнародних стандартiв аулиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно
'1\1tl стандартами викJlадеIlо в роздliлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> наt]]ого
.. . r , \1и € незалежними llo вiдноtшеllнlо до КопцIrанiТ згiдIlо з етич}lими вимогами, застосовними в до нашого
- -;lT\ фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели
.- .itT вiдповiдно до Мiхtнародних сr,андартiв фiнансовоi звiтностi. Ми BBalKaeMo, що отриIvlанi нами
-- -}{Topcbкi докази е достатнiми i прийнятними для використання Тх як оонови для нашоi думки.

Клtочовi пIIтаIIIIя аудиту

Кrючовi питання аудиту * lle питання, як. на наше професiйне судження, були значущиN,Iи пiд час
.,1lllого а},ди,гу фiнансовоТзвiтностi за поточниЙ перiод. I]i питання розглялалися в KoHTeKcTi нашого аудиту
, iHaHcoBoT звiтнос,гi в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ, при tlboмy ми не висловлюсмо окремоТ думки
,.lo_]o

цих питань.

IНША IНФОРМАЦLЯ (ПИТАННЯ)
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Iнформацiя про Товариство
ПРИВА'ГНЕ АКЦIОНЕРIJЕ ТОВАРИСТВО кIНВЕС'ГИЦйНН КомпднIя
кромЕкс _ IнсвЕс],г)
r:a_-ti - Товариство), зареестроване вiдповiдно
до Законiв УкраТни <Про акцiонернi товариства)) вiд l7.09.200В
}, -r,]-\,l, з наступними змiнами та доповненнями, кПро зовнiшньоекономiчну
дiяльнiс-гь>> вiд l6,04.199 l
:] _ r.', .\r 959-хII з насlуIlI{ими змiнами
l.а J{оIIовнеI]нями, т.а iнших законодавчих aKTiB.
,:.

f"BapttcTBo € юридичtIою особою,

.',1 l.:}:',1CH\
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ва}lНя\l
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самос,гiйний баllанс, рахунки в банках, печатки та штампи зi

сзоii' :iя,-tьностi Товариство керустьсЯ чинним закоIJодавством, iншими
внутрiшнiми нормативними

]ок\ \1eHTa\tlt. рiшенняrtи.
CTaHort на

З

1 .

12,20 t9 року вiдокрем;lених пiдроздiлiв
у

Повна назва ToBaprrcTBa
Скорочена назва Товариства
Органiзацiй но-правова
форма Товариства

)

]vrae
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OcHoBHi вiдомостi

llPA

l

Товариства немас.

т ова

"lK "POMEKC-IHBECT''

ознака особи
Форма власностi
щод за

едрпоу

Мiсцезнаходження:
JaTa державноТ ресс-l.рацiТ

2з12524з
U+U

l4, м. КиiЪ, tsуJtицЯ

АвтозАвОдськА,

будинок 2

lJ,lU.L995

ЛiцензiТ

- Лiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть (Лiцензiя
здiйснеНня професiйноТ дiяльНосri *ru фондовому
ринку з торгiвлi цiнними паперами, !илерська дiяльнiсть:
аЕ .llЪ
41яльностi
""piT
294479 вiд 21.10.20l4 р.);

нкцпФР на

-

-Щi-ялънiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська
дiяльнiсть: (Лiцензiя

нкцпФР на

::

:

-щепозитарна дiяльнiсть депозитарноi
установи (лiцензiя НкщfIФр на
зцiйсненнЯ професiйноi дiяльностi Hd фондовому
ринкУ - депозитарноi
дiяльностi д9позитарноi установи cepiT АЁ :vs zBcjs0 *iд Ьв. to.zo13
р.
генера.rrьirа лiцензiя Нацiонального банку Украiни на здiйснення вzLтютних
Свiдоцтво про реестрацiю
випуску акцiй

Ноrер запису в С.ЩР
OcHoBHi види дiяльнос.t.i

KBEfl:
9_+_

-

здiйснеНня професiйноТ дiяльНосii
фондовому ринку
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, Брокерська"адiЙьнiсть: ."piT аВ :Ъ
29447 8 ьiд 21. 1 0.20 l4 р);

rеестрацlйний номер Ns2З l I l20 12, Джа
ресстрацiТ <<07 > лютог о 20 l2p., Щата
видачi <19> липня 2012 р., видане Нацiональною комiсiсю з
цiнних паперiв
та фондового ринку, про ресстрацiю вигryску акцiй кiлькостi 14216000
у
(чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч)- rlцуц нqпдiнчllIьною
вартiстю 0,50 грн. (П'ятдесят копiйок) кожна на загальну суму 7 10s 000
\
грн-(Сiм мiльйонiв сто BiciM тисяу грн.)
1 070 120 0000 001257
код КЕЕл б4.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та

пенсiйного забезпечення), н.
ТОВаРаХ

в.

i.

у.'

Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або
(основний);

Код КВЕЩ бб.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг,

KpiM

страхування та

пенсiйного

забезпa.r"rr"";

Код КВЕД 73.20 Дослiдження кон'юнктури ринкута виявлення гlэомадськоi

&;

А,удиторсhкё фiрма <ilиrза , Дуllиэ,, ToBepl.:cTBo з э jl:exe:-toK: iзiдпо*i/lзл t-i-t
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ки/ЗасI loBH ик

Товариства

Керiвник, гоlIовний
,5r

хга--tтер, Ki;rbKicTb

працiвникiв
JaTa ocTaHHix

Статlту

до

АКL(IОНЕРИ ЗГIДFIО РЕеСТРУ
Розмiр t]HecKv Jo стат)/тного фонду (грн.): 7108000.00
ДОНЧЕНКО IРИFИ МИКОЛАIIНА - Керiвник;
СТЕБА СВIТЛАНА ЛЕОНIДIВНА - Головний бухгалтер
Середня кiлькiсть п цiвникiв - 5 особи
Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ <IK кРОМЕКС - IHBECT)
Протокол jt 19042019 вiд 19.04.2019 року
16.05.20

i9

Масштаб перевiркп:

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть'Говариства складену за МСФЗ, а cai\{e:
-Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Форшrа ЛЪ 1 станопл на З 1,|2.2019 року;
- Звir, гrро фiнансовi результати (Звi,r про сукупний лохiд) Форма J\b 2 с,ганом на 3 1 .12.2019 року;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма М 3) станом на 3 l . l 2.2019 року;
-Звiт про власний капiтал (Форма ЛЪ 4) станом на З l. |2.2019 року;
-Примiтки фiнансовоТ звiтностi за piK, що закiнчився З 1 грулr.rя 20l9 року.
Фiнансова звiтнiсть 'Говариства за 20l9 фiнансовий piK с звiтнiстю, яка вiдповiдас вимогам
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiт,носr,i (надалi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена на ocHoBi принципу справелливоТ BapTocTi, KpiM 1,их, справедливу

:.:TicTb яких неможливо оцiнити достовiрно, IJя фiнансова звiтнiсть вiдображас поточну оцiнку
_пав:iнського персонarлу Товариства,

Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСФЗ, аулиту. огляду iншого надання
:_eBHeHocTi та супутнiх послуг а TaKo)It вимог НКtlПФР, дiючих до такого висновку станом на дату Його
-,]р\1\'вання та iнших стандартiв. що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
liйсна перевiрка. проводилася у вi;дповiдностi з вимогами Закону Украiни "Про державне
]-г\ Jювання ринку цiнних паперiв в YKpaTHi" вiд З0.10.1996 року Nл 448/96-ВР з наступнипли зл,liнапIи та
-_,повненняN{и, Закону УкраТни "ГIро uiHHi паttери та
фондовий ринок" вiд23,02.2006рокl,NЪ3.180-iV з

" Про аудит фiнаrrсовоТ звiтностi та а}Jиторськ\
-l;a.lbHicTb" вiд 21.12.2017
2258-VIII
настугtними
N9
з
змiнаN,Iи ,га доповI{еI{няпtи. <Про aKtlioHeptli
року
._-BapI]cTBa)> вiд 17,09,2008 N9 5l4-Vl, з наступними змiнами та доповt,Iення]\lи та N{i;кнародних cTaH:apTiB

:J.т\пнtt]\Iи змiнап,tи та доповненнями, Закону УкраТни

:,:_'НТро.lЮ якостi, аудиту, огляду. iншого надання впевненостi та супlтнiх лос.,l1 г. приriнятих Аr,.{лtторською
.-}]атою УкраТни в якостi нацiонаrьних, якi використовуються пiд час аудиторськоi перевiрки фiнансовоТ
,зiTHocTi Товариства iперевiрок лlа вiдповiднiсть. I{i стандарти вимагають, щоб планt,вання iпроведення
-1l, _ll1T\ бl,ло сtlрямовано на одержання розуN,lних доказiв вiдсутrrостi суттсви\ перекручень i помилок 1
_, i,lансовiй звiтнос,гi Товарист,ва.
Аl,литори керувалися законодавствоп.л Украiни у сферi господарськоТ дiяльностi та оподаткування,
.-.танов_lеним порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансовоТ звiтностi, мiлtнародними
j,ан_]артаN{и аудиту, використовуваJlи як загальнонауковi ivетоличнi прийоми аудиторського контролю
\it]]€.lюв3ння, абстрагування та iH.) так i власнi методичнi ttрийоми (локумен,гальнi, розрахунково-N,{етодичнi
.,Jга_lьнення результатiв аулиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно ло вимог Мilltнародних станларгiв
i..rнтро.-Iю якостi, аудиту. огляду. iншого }{адання впевненостi та супугнiх послуг, зокреI\,1а МiNiнародних
:тэн:артiв аудиту 700,701,705,720. Перевiркою перелбачzurось 1,а tlланувалось, в рамках обмеlttень,
э.танов",Iених договором, щодо обсягу, с,грокiв перевiрки, та з урахуванням розмiру cyTTeBocTi помилок з
\,1етою отримання достатньоТ iнформачiТ про вiдсутнiсть або ttаявнiсть суттсвих помилок
у перевiренiй
:lнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь lцосr,овiрностi фiнансовоТ звiтностi та надання
-,цiнки реального фiнансового стану об'скта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдlкення, шляхом
тест\вання доказiв щодо обгрунтуваI{ня сум чи iHLrioT iнформацii, розкритоТ у фiнансовiй звiтностi, а такол(
.,цiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку 1,а звiтtlсlст,i в YKpaTHi, LIинних протягоN,l перiод1,

перевiрки.

Використовуючи загаqьнонауковi та специфiчнi шtетоди.tнi прийоми, були перевiренi данi, за якиNtи
бr,-lа сюцадена перевiрена звiтtliсть. Пiд час перевiрки були досrIiдlкенi бухгалтерськi принципи оцiнки
rtатерiальних стагей балансу, tцо застосованi на об'скr,i перевiрки: ottiHKa оборотних i необоротних активiв.
\1етоли аморr,изацiТ основних засобiв, Tottlo.
NzIи вважасмо, що отримrrли достатнi та вiдповiднi аудитtlрськi докази для висловлення гtашоI думки.

Г1
t-|

Опltс аудиторськоТ перевiрки та опис важJIивих аспектiв об"цiковоТ полiтики

.l..знrвання iпроведення аудиl,у було спрямоване на одер}кання розумних гriдтверл)кень щодо

: _ : -,, \

фiнансовiй звiтностi суl-гевих помилок. f{ослi.цження здiйснювалось lrlляхом тестування доказiв
у фiнансовiй :звiтносr,i, а TaKo;lt orliHKa вiдповiдностi
_ :::,]'ч, :lрltнtlипiв об.lriку нормативним вимогам, щодо органiзацii бухгал,герського облiку i звiтностi в
, ,
- ,::.::.:\i про1 яl,оNl перiоду перевiрки.
= -..,aa,зз звiтнiс,гь Товариства пiдго,гов.lrеьtа згiдно з вl1могами Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
]
::-:-l. - \1СФЗ),,га ОблiковоТ по.ltiтики IlРА'Г KIK кРОМГjКС - IНВЕС'Г>. Фiнансова звi,гнiсть

1-1
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t-l

:,..],зання с},м ,га iнформацiТ, розкритих

] - : : a:- ,.:]iнэ cTatJo1\I tla KiHetlb OcTaHHbol,o дня звir,ного року.
|..
-" ,:].5ка перевiрка вкJltочас оцiнку застосованих стандартiв фiнансовоТ звiтностi
..: :,. -. i \1ЕКС - lHВЕСТ)), а TaKo)l( оцiнку загzulьного гIодання фiнансових звiтiв в цiлому, Пiдготовка
::

г-]

l-l

_.:_:::,_:_, ]:..-_.;Ti вtl\1ага€

вiд керiвниц,Iва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
- lliJ]i--a.-э.j_\ ,вl.:х i]г.]тягLr\I звiтного перiоду.
-\\fi]T.,г п]_]ii пLrtrве]еннi аtдиторськоi перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в
гервi,lннl1\ _]ок\ \1aнта\. с :осr,овiрними та такими, якi вiдповiдають cyTi здiйснених господарських операцiй,
, --

_l

].

;

.

,:...

э

.

-,: iр1-1,ъ,ен t{\ \,

Bi:ouocTi що.Iо _liяльностi. Розкриття iнформачiТ про стаII бухгалтерського облiку та фiнансовоi
звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товарис,гва станом на 31.12.2019 року в ycix сутт€вих аспектах достовiрно та
повно tlодас фiнансовl,iнфорruацiю про'Говариство станом на 31.\2.2019 року згiдно з нормативними
зIlмогами щодо органiзацii бухгалтерського облiку та звiтrtостi в YKpaTHi,
'Говариство
для скпадання фiнансовоТ звiтностi використовус Концелтуальну основу за Мiяiнародними
стандартами фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ). Аудиторською перевiркою було охоплено повний пакет фiнансовоТ
звiтностi, складенi станом на З |,|2,20l 9 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть скJlадirлась протягом 2019 року своечасно та представлялась до
вiдповiдних контролюючtтх органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерноТ технiки та програмного
забезпечення 1 С-бухгалтерiя,
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 201'9 piK свосчасно скJIадена та подана до вiдповiдних державних
органiв управлiння у повному обсязi, В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi
вiдповiдае встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятоТ Товариством облiковоi полiтики за
20 1 9 piK Аулитораькою перевiркою пiдтверджено, що бухга,птерський облiк на Товариствi протягом 20 19 року
вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaTHi" Ns 996-XIV вiд 16.07,99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до МСФЗ та
IнструкuiI "Про застосування плану paxyHKiB бухгалтерського Млiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприемств та органiзацiй", затвердженоТ Наказом Мiнфiну УкраiЪи вiд 30.11.99
року Nч 291 з наступними змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiТ
облiку. Порушень облiку не виявлено.

]

Розкриття iнформацiТ щодо облiку необоротних активiв

На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдае чинному законодавству
Украiни, а саме згiдно обранiй концепту,}льнiй ocHoBi, IHcTpytuii про застосрання Плану paxyHKiB

_.-_ Ф}
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бухгалтерського облiку активiв, капiт!л,лу, зобов'язань i господареьких операцiй пiдприемотв i органiзацiй вiд
30.11.1999 року Nэ 29l. Порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод
нез€Lлежною аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi активи ПРАТ KIK кРОМЕКС - IHBECT)
скJIад[lють 18 тис. грн станом наЗ1.|2.2019 року, у т. ч. HeMaTepiaTtbHi активи за зrшишковою вартiстю станом
наЗ\.12.2019 року - З тис. грн, ocHoBHi засоби за залишковою вартiстю станом наЗ1'.\2.2019 року - 15 тис.
грн.

Розкриття iнформачii цодо облiку лебiторськоi заборгованостi
РС ,1{jlп),,t]i]r]Я l-i'J pfliL 1ij7

Г-l
Г-;

":

Г-1

"
-

Г1

,

А1,1иТ даниХ дебiторськоi заборгованоТ
Товариства станом на З 1.12.2019
гопськоi' заборговопо"l, веде-гьсЯ згiлгttl
р. свiдчить, що сlблiк
,nrrnoro законодавства

УкраiЪи. облiк лебiторськоТ
:, ,,,BeHocTi вiвсЯ згiдtlО з обраноЮ коIJtlеп,гуаJIьноIо
oc'oBoro. [Iрсlведена Товариством iнвентаризацiя
:;__iHa BipHo згiднО з чинниМ закоllодавСтвом
була
"ГIолОженнЯ
i.ru"rruризацiю активiв та зобов'язань'' вiд
- : , .. l]"Kt ,\ъ 879 з насту.IниМи
змiнамИ,.о uo,'oon"nu"ru. ',ро
Tun"M_ чином аудитор пiдтвердхtуе,
що станом
- - а Гок\.ruпо""ru,дебiт.орськазаборгованiстьзапроДУкцiю,ТоВари'

: -,: :,:
-: - , - --:

-

ЗабОргованiсть за ро,рu*уппuми: за виданими
авансами
-;,J:Tt-.pcbKa заборгованiсть *
вiдсутня, Зuу"urп".rо

а:1

-

1l 4тис.

роботи, ПосЛУГИ-5

54 тис, грн, з бюджетом

до облiку не виявлено,

-

1

тис. грн,

Грошовi кошти. KacoBi та банкiвськi операцii.
облiк розрахункiв
',- ],_*_,: :,":',,'Bli\ та банкiвсЬких ()пераlliй ТовариСтва,
вiдпоВiдае чинному законодавству УкраТни.
Пор_r:лень в ,,],:,lr BJ*lk-rT'll\
цiнносr,ей i," u""ur,",,b, Зu ,r"р.uiрений перiод
облiк розрахункiв вiвся з
fотрli\lаннЯrl :li"чtt. B}1\1oI,, За_rишкИ коштiВ
готiвкИ в Kaci та заJIиtUК, a,u porpuxy'KoBoMy
ВiJПОВilаt'lГЬ ,]aHt1\1 llна*liтttчного облiку,
рахунку
ланим касовоi книги, та даним банкiвських виписок.
CTaHtllIHa_],,i::0]9poK1 вба-,rансi 'Говариствасумагрошlовихкоштiвтаtiеквiвалентiв-l40тис.

']

-J
}

*J

грн.

розкриття iнформацiт щодо поточних
фiнансових iнвестицiй
вiдповiдно до провеJеноi аудитор_"lт9i
перевiрки даних iнвестицiйноi дiяльностi
Пiдприемства,
аудитоР пiдтверджУ€, що cTa'olt на
31.1z,zоlЧ pony
фiнансовi l"*"rrцiт Товариства

-r
-l

l
l

- i

"Jr""";

грн. Зауважень до облiкч не виявлено.

948 тис.

розкриття iнформацiт про вiдображення
зобов'язань i забезпечень
у фirrансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань
здiйснюсться вiдловiдНо до мсФЗ та lнструкцii
про
ЗаСТОСУВаННЯ ПЛаНУ
PaxYHKiB бУХГаЛТеРСького

облiку вiд 30.1 l .99 року лъ 29 l . реальнiсть
пасивУ балансУ в частинi зобов'язанЬ
розмiру Bcix статей
на Зi.l 2.2019 року, а саме в lII
роздiлi ''Поточнi зобов'язання i
забезпеченНя" пiдтвердх(уються акта]\,1и"rono*
звiрки a np"o"rnpur|u..u оuпrrи iнвентаризацiТ,
яка проведена згiдно
з Вимогами Чинного Законолавства
Укратни, Фактичнi лu"i npo зобов'язанн" Тойр"сrва
BipHo вiдображенi у
статгi балансУ - поточна кредиторсЬка
заборг,ованiс,гь ,,u, ,nriup",
послуги
станом
роботи,
на З ] . 12.20|9 року
]8 тис. грн, tlоl,очна кредиторська заборl-ованiсть:Jа
одержаIIими авансами станоМ на З1.12,2019
вIдсутня, поточr{а кредиl,орська заборгованiсть
року -

-

lншi

поr,очtлi зобов'яза"*,"

, поl-очнi забЪз,,ечеl'ня cTaHoNI на з l

.ru"or, на 3 l. 12.2019 року * вiдсутнi.

.

l2,20l9

рок1,

-

2zl

тис, грн.

Iнформацiя прО вiдсутнiс.гЬ заявIIика
прострочених зобовrязань щодо сплати податкiв
у
(наявнiсть/вiдсутнiст" rrодur*оrого боргу)
та зборiв
простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв
та зборiв не виявлено.

розкриття iнформацii про статутний та власний
капiтал
Аудиторами пiдтверлжу€ться дотримання
вимог llорядку формування Статутного капiтапу;
;:ffifij;iЫЁ::iffi"#rijf#ffi;Ж,Я:'аТУ'гНого *uni,u,"y; порядок ведення аналiтичного облiку

:

d

Вiдповiдно ДО С,га,гут5' Затверлlкеноt,о загальними
зборами акцiонерiв ПРдТ KIK KPOMEKC-IHBECT)
вiд 29 квiтня 20l3
року, npo,ono' Мi5. Зuр...r|о*о Реестрацiйr,оr.пуr,,бою
Головгtого управлiння юстицiТ
Киевi вiд

r
::*

1,п,т,

,

23,09,20l3 року, Статутний капiтuл Товарисiва
склада€:7

108 000 грн.00 коп. (CiM мiльйонiв
сто BiciM тисяч гривень) 00 Koll.
У 2019 р, Загальни'"'"б9qly1 акцiонерiв IIPAT KIK
кромЕкс IHBECT> було затверджено нову
редакцiю СтатутУ (Протокол м ]90420l9 вiд l'9.0+.20l9) та ,up"...pouuHo.Щерясавним ресстром Мазiна М.о.
16.05.2019 р, запис J\Ъ l069028g256З.

Причина перересстрацii

-

приведе}lня Ста,гуту у вiдповiднiсть
до чинного законодавства.
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iiуди lсрськrlх

i.]зiрr*

гё

G,,l,л"1

-l
-l
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r-]

гlовнiст,ю, що становить
Станом на з l .12.201 9 року статутний капiтал сформовано
когt.).
loB ооо,О0 грн.(СiМ мiлiйонiв сто BiciM тисяч гривень 00
нас],\,гIн а:
и
/lокчмеttl,ами
з
Велич ина статутного капiталу з гiднсl },сl,ановLlим
_
грl1,1
Зареесr,рований статутtлий капiтал 7 108,гис,
Сплачений статутний капiтал - 7 108 тис, грн,;
'Тоrзарисr,uа
сфорп,tовано,tа сплачено в розмiрi
капi"га;t
Станом на З1.1 2.2019 |.

i

7 l0B

тис,

"ru.уrп"й

грн.

та справедJIиво вiдображена у фiнансовiй
На нашу дуNIку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно
звiтностi i вiдповiдас вимогам МСФЗ.

ктyра власного 5з!цgд
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рядка
1400

7 108

7 108

r

10б
4

106

грн.

t405

у лUUцlпNqл
l\\JDyIrr NФrlr

На кiнець
звiтного року, тис

на початок звiтного
рок}, тис грн.

Код
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т оваDиства:

1410
1415
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|420
|425
|495
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чистих активiв
розкриття iнфорпrачii про вiдповiднiсть BapTocTi
Станомна31.12.2019рокУвартiсТЬЧисТИхактивiвскЛаДаС,/222тис,грн.iвизначеназгiдноЧинНоГо
законодавства.
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Аналiз фiнансового стану

звiтнiсть cTaНo\l на
показникiв Товарисr,ва використано фiнансов1,
(Звiт
f{ля проведення аналiзу фiнансових
Ns i, Звiту про фiнансовi рез1,-rьтати
(Звiт
фiнансовиЙ сrаr.1 Фор*а
3 l ,l2.2019 року, у складi: Ба;IансУ
}гч З, Звiтr про
гроlхових коштiв (за прямим методом) Форма
про сукупниЙ дохiд) Форма Nэ 2, Звiту про рух
звiтностi за 2019 piK,
в,ласниЙ капiтал (Форма'JrГч 4), Примiток до фiнансовоТ

Й

на 01,0i,2019 року
Економiчна оцiнка фiнансового стану товариства

,* -*-,ёЦ-&d

31,12,2019 року

tlоказникiв:
проводилась на пiдставi розрахункiв нас,гчпних

Таблиця
опmшмальне значення

tIоклзник

одктичнп знлчцццд
31.12.20l9

01.01.2019
uicHT

z к"фiц"нт

абсоцrоlщ

4lt"ефЙнт

0,25.,.0,5

загальноi лiквiдностi

З, Коефiцiент с

_.J

та на

рентабельностi

а

и

z,642

6,,704

>l

264,259

|з6,9z5

<1

0.004

0,007
0,001

якнайбiльше

Iпформацiя про повОязаних осiб
персоналу
особи>> аудитори звертались до управлiнського
Вiдповiдно до вимог МСА 550 кПов'язанi
з ними, а
операцiй
осiб ,u, ru nu"*roari ,un"* осiб, характеру
iз запитом щодо надання списку пов'язаних

l..b

*ъ,
--#-.---.
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txi*!xiii)i!*@ф

*:q,lюrtet,ltl*
ДИ'ТСРСitrl

до

Р

]-l
!-|

t-l
t-l
г-l
г-l
г-l
г-l
г-|
г-|

г--l
г-"l

-l

-1

-l
-l
l

:,-,_]ii Прове"lи

достатнi аудиторськi процедури, незалежно lзiд наданого
запиту з метою впевненостi щодо
ПР-\Т ((IK)POMEI{C * IHI]ECT) ОПеРаЦiй
З пов'язаними сторонами протягом 2019
. - .::_ ].:] ll.
року не

...-:;Ti

або вiдсу.гностi таких опaрu.tiй.

П,_,:iТ

-:

: i'
, -

пiс.lя даr.и ба.пансу

]- -,: - ,] f Il :ос",tiдилИ iнформацiЮ
про наявнiсть подiй пiсля даги балансу, якi не
знайшли вiдобра;кення
- _ , -: ,эl]HtlCTi, проте
Mo)t(yTb мати суl]т€вий вплив на
фiнансовий сrанТоuариства,
1, -,1 :,] не отри_\{али
аудиl,орськi докази того,

що фiнансова звiтнiсть була суттсво викривлена,
:,1_-,-:з-]еноюiнфорМацiю,щОрозкривасться'ГовариствомтаподастьсядоКомiсiтзцiннихпалерiв
у

-_ :.1:i\
-- :

.

.'":,:..-r]::r"j,]::

В_изнасться
господарськоТ дiяльностi, який надав iнформацiю
про
,- :_':*:_ ,'' j -j_'. --HJHCraBll\ ЗВt1-1В, lrlo МожУТЬ факr.
потребуваr'и корИГУВань або про ситуацiТ,
urr"кли
що
пiсля
-: : ']- -:-:::: --::]НСt'lВОl'ЗВiТНОСТi, ЯКi МОЖУr'ь потребувати
або

молtе вплинути на фiнансовий
iсце в перiод мiж звiтнокl датою
_,
рiк(згiдно мсА 560 ''Подальшi подiТ'').
На ДаТУ ПРОВеДення аудиту вiдсl,тнiсть подiй
ni"n" our" балансу, наявнiсть
:l:|.\
, -. j. \ l.r',:'.';.'.:_'lu,:О'^r'ЮТЬ
., - - -, \ ,- iit),-,\1-]HlcTb проведення
коригування фiнансовоi звiтностi.
=
На,rп
такс;+' розг,]ян}тО, ,r" i"rrybru .roriT uOo-yro"r,
якi MorKyTb поставитИ пiд значний cyMHiB
"',lо госпоJарюВання
,laTHicTb сlб'скта
безперерtsно продовжувати дiяльнiстi, оцiненi
оцiнки управлiнського
ilepco'a_l\ щоJо з,]атностi сl,б'скта господарювання
безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно
до вимог
\fC,\ -i-0 , Безперервнiсть" та визначено.
що не icHyc суттсвоТ невизначеностi. шо стосусться подiй або
умов,
в сrкrлностi l\lox(yTb |lоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
]il_::T]'або
суб'скта господарювання
_]езперервнО продов;кувати дiяльнiсть. Аудитори
дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi
.- iя.-tьностi вiдс}тня.

розкриття
i який мав

абО РеЗУЛЬТаТИ Дiяльностi оргiнiзацiТ
_' _ .
. ,:., _ _,!:,,:,-"1,;
"_'lu
) _,\\га-ттерсЬкоТзвiтносТiзазвiтниЙ
__:
_

_
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Iцформацiя прО паявнiстЬ iншиХ
фактiВ та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на дiяльнiсть
юРпдичноi особИ у майбутНьому та оцiпкУ ступеня
iiнього впливу, зокрема про склад i структуру
фiпансових iнвестицiй
В ходi аудиторсьКоТ перевiрКи аудиторами не було виявЛено
iнфорМацiТ про наявнiсть iнших
фактiв та
обставин, якi можутЬ с),тгсво вплин}ти на
дiйьнiсr" ТЪ"uр""тва у майбутньому,
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ за методом
1^rаЪri в капiталi Ъrurrоr'"u Зl,12.201gpoKy вiдсугнi, а
саме: Товариство с одноособОВИМ
1пrаснЦоlи ( власником) з часткою l00 % статутного капiталу ПРдТ KIK
(РоМЕкС - IHBECT) , аДРоса 04014,м.Киiъ,
вулиця двтоздводськА, будинок 2,
2з72524з.

едпоу

Iпформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених
активiв таlабо зобовrязань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi е достатньо високою

в ходi аудиторськоi

перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг
непередбачених активiв/або
на балансi a досrаrпiо високою не виявлено,

зобов'язань, ймовiрнiсть визнанн"

"n"*

Iнформацiя щодо iншоi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно
до Закопiв Украihи та нормативноправових aKTiB KoMicii
перевiрка iншоi фiнансовоi iнформацiт проводилась
на пiдставiмсА 720 <вiдповiдмьнiсть аудитора
щодо iншоТ iнформацiТ в докуменТu*, що мiстятi перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть>. Щля отримання
розумiння наявностi сугrевоi невiдповiдностi або ur*р"-.rпя
фактiв мiж iншою iнформацiсю та перевiреною
аУДИТОРаМИ фiНаНСОВОЮ ЗВiТНiСТЮ ВИКОНУВ'ЛИсЬ
аудиторами запити до управлiнського персоналу товариства
та аналiтиЧнi процедуРи. Сугтевих невiдповiдно"rЬй
мiж 4iHaHcouoo ."ir"lстю, що пiдлягала аудklту таiншою
iнформацiсю
не встановлено.
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IНФОРМЩIЯ ЩО НЕ € ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ
АУДИТОРД ЩОДО HEi

-|
НаLша думка lllодо фiнансовоТ звiтtrостi не гIоширlо€ться FIа iHrrry iнформаt{iю,га ми не робимо висновок
з til.]ь-якип,t piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоТ iнформацiТ. У зв'язку з наuIим аудитом фiнансовоТ звiтносr,i
:{ашою вiдповiдzulьнiстtо е ознаЙомлення з iнlлою iнформацiею.
Аl'Литор ознайомився з iнформацiею, tцо наведена у Звiтi про уI]равлiння склаrlеного вiдгtовiдно до
З]к..нl }'краi'ни <Про бухгалтерський облiк r,a фiнансову звiтlliс,l,ь в YKpaTHi> вiд l6.07.1999 р.ЛЪ 996-XIV.
\\];1тОр зазнаLlас. що iнформацiя наведена у цьому Звiт,i гrро управ:riнгlя представлена користувачам з метою
- ;,,-'ВiilнОгО \'яВЛення гlро результати дiяльностi пiдпри€мства, персllективи його розвитку, зокрема, про
- - э-l L];lЗliKtt l"l невизначенос,гi дiяльнос,гi та дiТ керiвництва вiдIlовiдно до заявлених стратегiчних планiв
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к..lrпанii.
iсну,вання cyrTcBoT невiдгlовiдностi мiж цiею iншою iнформацiею наведеною у Звiтi про
*:: : :.'- . -|-jнансовою звiтнiстtо, щодо якоТ висловлена думка
аудитора або нашими знаннями, отриманими
_ .:- :', -,,l', _lос.-tiджv€ться на предмет викривлення, Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо
:,:_:-i:i'.. *__- ].н\€ с\,ттсве викривлення цiеТ iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цеЙ факт. Ми
-- :,:::i:.,i: ,::i,l\ фактiв. якi потрiбно було б включиrи до звiту.

*|

т вЕ р_]/+tЕ

?:::.lя:

ння про нЕзАлЕжнIсть

\1rr с незt1_1е/+\ни\Iи по вiдноulеLIl{Iо до ПРАТ KIK кРОМЕКС - IHBECT> згiдно Кодексу Етики
Професiirнltх Бrхга-tтерiв Ра:и з мiлtнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс РN4СЕБ>) та
етtlчнll\I в1.1\Iога\1. застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi. а також виконували iншi
.lбов'язкlt з eTtlкll вiдловi_tно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, Аудиr,орська фiрма стверджус, що ключовий
партнер i а1,,lиторська група яка прийма"rа учать в llepeBipui КомпанiТ:
1) не;rrала прямих родинних cTocyHKiB з LIленами органiв управлiння суб'скта господарIовання, що
rеревiряетьсяl
2) не мала особистих майнових iHTepeciB у суб'скта господарювання, що перевiрясться;
3) аудитор не с членом органiв управлiння1 засновником або власником суб'скта господарювання,

-|

-l
-l
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що l-теревiряеться;

4) аулитор не с працiвником суб'скта господарювання. що перевiрясться,

-]

-l
*l
-l
*l

5) аулитор не с працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприемства, фiлiТ чи представництва
сr,б'скта господарювання1 що перевiрясться;
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховуе необхiдний для якiсного виконання таких
послуг час, належних навичок, знань, професiйноТ квапiфiкацiТ та с,гупiнь вiдповiдальностi аудитора;
7) аулитором забезпечувrLпися вимоги шlодо його незалежностi.
Протягом 20l9 року, аудиторська фiрма не надавала послуг, на якi встановленi обмеrкення статтею
Закону
Украiни
кПро аудит фiнансовоТ звiтносr,i та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21 ,12.2017р ЛЪ2258, Аулитор
'1
}{е надавав безпосередньо або опосередковано послуги КомпаtliТ, якi зазначенi у частинi четвертiй cTaTTi 6
Закону УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторськv дiяльнiсть>> вiд 2|.12.2017р Nч2258
Аудиторську фiрму було призначено рiшенням загаJlы{их зборах ПРАТ KIK кРОМЕКС - IHBECT> вiд 28
квiтня 2020 року, протокол ),{Ь 28042020.

АУДИТОРСЬКI ОЦIНКИ
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Проведення аудиту завжди супроводжусться певним ризиком. При перевiрцi аудитором було
визначено оцiнку ризикiв: - властивий ризик lla високOм1 piBHi: ризик, пов'язаний iз невiдповiднiстю
внутрiшнього контролю (або ризик конr,ролю) на високому piBHi; - ризик не виявлення помилок та викривлень
на аерýдньому piBHi, Виконуючи clltiHKy lцих ризикiв, аулитор рOзглядав заходи внутрiшньог0 кOнтролю, шо
стосуються складання та достовiрного подаIлгlя суб'сктом госrIодарювання фiнансовоI звiтностi, а також
оцiнку вiдповiлностi використаних облiкових полiтик, прийнятtлiсть облiкових оцiнок, виконаних
r,правлiнським гIерсонruIом, та загсuIьного пода[Iня фiнансовоТ звi,гностi.

--

IIОЯСНЕН}IЯ lЦОДО ОБСЯГУ АУДИ,ГУ ТА ВЛАСТИВИХ ДJIЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНI)
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Визна.lення обсягу аудиторськоТ перевiрки с предметом професiйного судження аудитора про
\арактер i масштаб робiт, проведення яких необхiдно лля /Iосяг}Iення цi,чей аудиту i диктус:,гься обставинами
9
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перевiрки. 11ри визначеннi обсяr,у аудиту аудиl,орська фiрма виходила зl,iдно з вимог норN,Iативних документiв,
lцо рег-lаN,Iентук)ть аудиторську ltiяльнiсть, IlоJlожень договору аудиторськоТ фiрми з Компанiсrо i конкретних
,l;-.ii--ltiBocl,eй перевiрки з урахуванI{ям отриманих знань про дiяльнiсть ексlномi.lного суб'екта. 11ри
.:,, _]l1торськоi перевiрчi основними сталiяшли перевiрки були:
- п"таI]уt]ання аудиту;
- отриN{ання аудиторських доказiвl

_ :

- вltкористання роботи iнших осiб i контакти з
- ]tlК\'\1€НТУВаННя

-

\

аУДИТу;

зага_lьнен1,1я результ,атiв, (lормуванrrя

-.._ - ,',:iЧН..ГLr с\б'€кТа.

ц

керiвниtlтво]\,{ еконоNtiчного суб'екта

з

третiltли

:].1\,1l1:

i

вираження лу]\,lки щодо бухгалтерськоТ звiтностi

\l:llTopcbka перевiрка була сп:Iанована на ocнoBi досягнутого аудиторською фiрмою розумirrня
...:n:;.j
ек.-,ноttiчного суб'екта, В ходi аудиl,у було от,римано досl,аl,ню кiлькiсть якiсних аудиторсЬкИХ
-_:i_._:.B. якi пос_lr;кI1_1и основою для
формування аудиторськоТ думки про достовiрнiсть бухгалтерськоТ
]]. H:,.Ti Коrrпанii. При проведеннi аудитудотримувit'гtося рацiональне спiввiдношення MirK витратами назбiр

l;iTtrp.bкtlx _fоказiв iкориснiстю оl,риг!,IаноТ iнформацiТ, Однак незва)каючи на вищевказанi процедури, при
:lepeBipirr iснl,ють властивi обмеження аудиту, та с,I,ворюють невiд'смний ризик того, що деякi cyTTcBi
вllкрltв_lення фiнансових звiтiв не булуть виявленi, HaBiTb при HalJtex(Hoмy плануваннi i здiйснення аудиту
],,

вi:повi:но до МСд. Аулит не гаранту€ виявлення Bcix суттевих викривлень через TaKi фактори, як

вttкористання суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а також через те, що
,5i.-tьшiсть доказiв, доступних аудитору, е радше переконливими, Hilt< остаточними. Унаслiдок цього аудитор
\lt-)z\e отриIlати лише обrрунr,овану вгIевненiсть, tцо суrтевi викривлення у фiнансових звiтах булуть виявленi.

п

ПРО },ЗГОДЖЕНIСТЪ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКJIАДА€ТЪСЯ ВIДПОВIДНО
]О ] \КОНОДАВСТВА З ФIНАНСОВОIО ЗВIТНIСТIО ЗА ЗВIТIIИЙ ПЕРIОД
Вi:повi:но до cTarтi 14 пуrrкту 3 абз.5 Закону УкраТни <Про ауди,г фiнансовоТ звiтностi та
:,,_,:_ _-,_1c-bKr :iя.-lьнiсть), аудитор вважас, що кЗвiт про управjriння> с узголженим з фiнансовою звiтнiстtо
..? \Т IK . РО\lЕКС - IHBECT>> за звiтний перiод. Звiт гIро управлiння, що надасться ГIРАТ K>IK кРОМЕКС
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сь-lа,]ено на виконання Закону УкраТни вiд 05.10.2017 NЪ 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону
} il;aiHlt _\Ъ 996 <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звir,нiсть в YKpaTHi>, у вiдповiдностi до Наказ1'
\1iHicTepcTBa Фiнансiв УкраТни вiд 7 грулня 20l8 року NЬ 982 <Про затвердження Методи.tних рекомендацiЙ
зi сulа_]ання звiт1, про управлiння> та не мiстить сут-гевих викривлень,
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову irrформацiю про дiяrIьнiсть
пi:присrtства, його стан i перспективи розвитку та розкривас ocHoBHi ризики i невизначеностi його дiяльностi.

- .НЗЕСТ,,.

IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ
ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI

I АНАЛIЗ

КЕРIВНИЦТВОМ

i

в обговореннi аналiзi керiвництвом
в
однак,
не
вкJIючена
i
стану
дiяльностi,
фiнансову звiтнiсть i наш аудиторський звiт
результатiв
фiнансового
про неТ. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво КомпанiТ. Наша думка про фiнансову звiтнiсть
не поширюсться на iншу iнформацiю, iми не надаемо висновку, який виражас впевненiсть в будь-який фОРМi
в вiдношеннi до цiеТ iнформацii. В зв'язку з проведенням аудиту фiнансовоi звiтностi наш обов'язок полягас в
ознайомленi з iншою iнформацiею i розглядi при цьому питань, якi можlrгь бути не узгодженi з фiнансовою
звiтнiстюо або нашими знан}IJ{ми цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами
роботи ми дiйдемо до виснOвку, щ0 icнye суттеве викривлення iншоI iнформаuiТ, ми повiдомимо про цей факт,
Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до звiту. У вiдповiдностi з ст, 40l Закону УкраiЪи <Про uiHHi
папери та фондовий ринок> аудитор висловлюс свою думку щодо iнформацii про систему внlтрiшнього
контролю i корпоративне управлiння. Нами виконанi певнi процедури щодо розкритгя цiеi iнформацii. Ми
. оцiнили наявнi у КомпанiТ засоби внугрiшнього коFIтролю i управлiння ризиками eMiTeHTa шляхом тестування.
Iнша iнформацiя вкJIючае iнформацiю, яка мiститься

! Функцiонування органiв корпоративного
управлiння регламентусться Статутом та Положеннями

про

вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося змiн у складi власникiв
iстотноi ytacTi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано е власниками значного пакета акцiй eMiTeHTa.
Протягом звiтного року в КомпанiТ функцiонувirли наступнi органи управлiння:
10
Аудиторська фiрttti <Нива - Аудtlт*'Тов;rриство з зсl tэч€зо|с tчiдпr;вiд,а-r,l:,пiсr,rс" Свlдоцтл]0 гiрс
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ОРГаНИ УПРавлiння гIротягом перiоду дiяли

в

ме)ках своТх tlовно|]ажень ],а компетенцiТ,

rцсl

ВllЗНаЧаС'гЬся сТатутом. Угlравлiнtllt поточноIо дiяльнiсr,ю викоI{уеться олtlоосiбtIо генеральI{иN,r дирек,I,tlро\l.

ЯКtli'l BllKoHl'c своТ обов'язки згiдно Закону УкраТни <IIро акцitlнернi товаl]иства>, Статуту,. внl,трiшнiх
ГlО.tО,Кень КомпанiТ. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного !,tlравлiння вiJгtовiJаtl виrtогаrt
CTaTr l,r

.

Протягом 20l9 року факгори ризику, що впливzt'.lи на пiдприсN{ство, подiляються на зовнiшнi i
ВНrТРiШНi. lо внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Компанii i п,tеханiзм iT реалiзацiТ. !о зовнiшнiх
рitзliкiв на-lежа,rь соцiа.ltьнi гtо,грясiння, iнф;lяцiя, змiна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо.
зовнiшнс середовище складаеться з факторiв, якими Компанiя мо)ке управляти i навпаки, aJ]e вона повинна ti

якi Компанiя може впливати, належить ринковий попит i
фактором ризику, на яке Компанiя н€ може вплинути, це ризик
1езперервностi дiяльностi, можливостi втра,ги активiв, якi розмiщенi на непiдконтрольнiй YKpaTHi територii.
коrrпанiя Вважа€, що наявнiсть якiснот, прозорот i дiевот системи корпоративного управлiння, яка базусться на
З;]ulезазначених принципах та регла]\{еIIтусться вну,I,рiшнiпли документами, мае вплив на ефективнiсть його
:]trLioTll. сприяс Ilрибутковостi i стабiльгlостi. збiльшуе довiри з боку акцiонерiв i формус довгостроковi
;пiввi:ношення з партнерами i суспiльс,гва в l1iлошtу.

врrа\ов\'вати 1'своiй дiяльностi. f]o складових, на
(r-lНк\Р9НЦiя. НаЙбiльш суттевим зовнiшнiм

BLIПOBIJAJЬHICTЬ УПРАВJIIНСЬКОГО IIЕРСОНАJIУ ТА ,ГИХ, КОГО НАЛIJIЕНО
н.r. I"tB t щII }Iи повI IовАжЕннями, зА ФIнА I{COB]/ звIтнI с,гъ
I

\'прав.-riнський персонал ПРАТ <IK кРОМЕКС - IHBECT'), в особi вiдповiдальних посадових осiб,
:l;:l..вj-]а_-lьнiсть, зазначену у параграфi б б) МСА 2l0 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- lэ .ь-lа_]ання iдостовiрне подання фiнансовоI звiтностi за 2019 piK, вiдповiдно до Закону УкраТни
-: .',]\,-]_lтерськлlЙ облiк та фiнансову звi,гнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.1999 року Ns 996-XIV з наступни]!tи
,::',]i: 1.1 -][_rповненнями; Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звir"ностi;
- ]] сь-lа-]ання фiнансовоТ звiтностi до застосованоТ концептуальноТ основи фiнансовоТ звiтностi

:;-;

-

].l .,..:]--Hll\ стандартiв фiнансовоТ звiтносr-i (надалi - МСФЗ) вiдповiдно до Закону УкраТни <Про
'',,]'].з]Jькlll"tоблiктафiнансовузвiтнiст,ьвУкраТнi>вiд16.07.1999рокуМ996-ХIVзнастулнимизмiнаrtи
-:

._]ЗН-ННЯ\lt,l:
- за BHvTpirrlHiй контроль, який угtравлiнський персонал визнача€

потрiбним для того1 щоб забезпечити
,--:-;}-НЯ фiнансовоТ звiтttостi, що не мiстить суттсвих викривлень
унаслiдсlк шахрайства або помилкиl
- зlt наявнiсть су'гтсвих невiдttовiltносrей мiж фiнагlсовою,lвiтнiстю. що rtiдляlа_rа а)диту. та iншою
- , - r',tацiсю, що розкрива€ться ТовариствоN,l та пода€ться до KoMiciI разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання угtравлiнським персоналоNl припущення про безперервнiсть дiяльностi
. , з.lрlttства на ocHoBi проведеноI,о фiнансового аналiзу дiяльносr,i 'l-овариства у вiдповiдностi з вимогами МСА
),.:(]0 <Загальнi цiлi незалежного аудитора,га провелення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
-

.:\

_]llT\

)).

Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть Taкo)l( за:
- початковi зrшишки на рахунках бухга,lrтерського облiку;

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських
}aKTiB;
-

доказовiсть, повноту та Iоридичну силу первинних облiкових документiв;

- методологiю r,a органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезгtечення та iHшty адмiнiст,ративну документацiю,
!ля проведення аулиl,орськоТ rrеревiрки за 20l9 р., вiлrlовiлно /tо Мiхtнаролних ст,андартiв аулиту МСА
700 кФормулювання думки та надання зtзiту шlодо фiнансовоТ звiтнос,гi>, МСА 705 <МодифiкацiТ думки у звiт,i
незалехtного аудитора)), МСА 706 <Гlояснtовальнi параграфи та гrараграфи з iнших питань у звiтi незалежного

--

г*i

l

- Загальгti збори акцiонерiв;
- Генерzutьний дирек,гор;

аудитора), були наданi наступнi документи:
l . Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форпrа J\гt 1) станом на 3 1 . 12.2019 року;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма j\Ъ 2) станом на 3 l , l2.2019 року;
3. Звiт про рух грошових коштiв (за пряпtипл меr,олошт), (Форма ЛЪ 3) станом на 3 |,12,2019 року;
4. Звiт про власний капiтал (Форма NЪ 4) станом на З l ,12.20l9 року;

5.

Пришлi,гки до фiнансовоТ звiт,llос,гi за 2019 piK;

11
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6. Звiт про управлiння;
-,

CтaтyTHi, реестрацiйнi докупrенти;

Е, Протоколи, накази;

"

:

11epBltHHi т:а звеленi документи бухгалтерського облiку.
-l---,lTOBKa фiнансовоТ звiтностi вимага€ вiд керiвнИlцтва Т'оваРиства
розрахункiв та припущень, що
- : i,1 J\\1}J ак,гивiВ та зобов'яза},lь, вiдображениХ у с]liнансоВiй звiтно"ri,-u..uоо*
nu ayr" доходiu-,u
:
: - 1,-lа,т.аються у фiна'tссlвих звiтах r]ро.гягом звii.ного перiолу.

:

_,

',', ;,.Б,j',"Ёriх;":н,iт-fli,,;"jffi:",:тffiJ,^ш"iiiй"";:ffi;фi:;::ж';"",##

- ; ',_,, цоб забезпечиТи скJlадання (liгlaltcoBoT
звiтностi, lцо n" мiстить.уrrЁu"* викривлень
: , , ,,': lза абО помилки. 11ри склаЛаннi фiнанссlвоi звir,ностi угrравлiнський персонzLil
несе
, - : ,- : - - : ]: ,,цiнк} зда-гностi компанiТ продовжувати сtsок)
на
дiяпонiсrь
безперервнiй
ocHoBi,
'- :: -- -' -' lacTocoBaНo' ПиТанНя, Що сТосУЮться безперервностi
u"порr",1,1;ВУЮЧи
| - _ *: - ' ], 1;,:lepepBHicTb дiяльносr,i як основи для бухгалiaр"опо.одiяльностi,
'u випалкiв, якщо
облiку,
KpiM
_ : ::, , : , "' =:], " а , абО п.lан},€ ,пiквiдуватИ компанiЮ чи припинИти дiяльнiсто, абЪ не мае iнших
l :
реiL,Iьних
: "1i Ti. кого на-]iлено найвищими повноваженняN{и, LIес)ль вiдповiдальнiсть за нагляд
':::-,::
за
'l
] _;_ -.1 -a ] .
_-

;вtтr вання KOltlпaHiT.

BIJпOBI] \"]ънIсть ^{},JIITOPA зА Аудит ФIнАнсовоi звrтностl
Нашон_' BirпoBi:a*-tbHicTto с висIIовлеНня дуN{кИ
щодо цiсr' фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi результатiв

:lI-]сВеfенОГсl Ha\I1.1 а\J,ит\. \4и провели а}::lит вiдповiдно
до вимог

Мiжнаролних стандартiв контрЬлю якостi,
a\_]l]l\, [rГ,lЯ-]). iншого надання впевнеIIостi та супутrtiх послуг (лалl
- N,{CA),.nop.nru, дЬ мсд zoo
Форltr,lювання f\,\1K1{ та наданнЯ звiту щодО
фiнансЬвоТ звiтrlостi>, мсА 705 кМодифiкацii думки у звiтi
неза-lе)fiноГО а\fитора)), N,{CA 706 кГIояснюваrьнi лараграфи
та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
a\ _]IlTopa), \,1сА 720 кВiдповiлальнiсть ауjIитора
щодо iHrrroT iнформацii в документах, ll{o мiстить перевiрену
ЗВi'ГНiСТЬ, МСА 240 кВiдгlовi:lальнiсть аудитора)
що стосусться шахрайства, при аудитi
:i::::T]i
!]1Т:":'
звll
нос
гl,).
IrlHaHcoBol
[[i стан-rарТи tsиi\IагаlоТь вiд нас дотриl\lання вiлповiлних етичних вимог.
а TaKo)I( зобов'язують нас
п-lан}:вати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання
обгрунтованот впевненостi в тому, що
фiнансовi звiти не мiстять суттсвих викривлень.
Аl,диТ включа€ перевiркУ шляхоМ тестування доказiв, якi пiдтвердхtують
суми й
iнформацiТ
) ,i,iнансовИх звiтах, а такоЖ оцiнкУ застосованИх принципiв бухгалтерaооЬ.о облiку й розкриття
суттсвих попереднiх
,,цiнок, зцiйснених управлiнським персоналом ПРАТ KIK кРоМЕкс
- IHBECT>, а також оцiнку загаJtьного
..,\_lаllнЯ фiнансовиХ звiтiв, ВибiР процедуР заlе)китЬ вiл
су_t>tсеtlня а)_1иlоРа. включаючи очiнку
ризикiв
,\ ттсвих викривлень фiнансовоi'звiтностi внаслiдок шахрайства
або гlомилки.
Аудит включаС також оцiнкУ вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових
L-.цiнок, виконаних упраrзлiнським персонаJIо]\4, та загаJIьноI,о
подання фiнансовоТ звiтностi,
виконуtочи оцiнку l{их ризикiв, аудитор
розгляда€ заходи вrlутрiшнього контролю, tцо стосуються
СК]-IаДаННЯ та достовiРI{ого подаНня суб'скТом господарюван[{я
фiнансовоТ звiтносr]i. з метою розробки
а},диторських процедур, якi вiдповiдаrоть обс,гавинам, а не З MeToIo
висловлення думки щодо ефекrивностi
внутрiшнього контролю суб'екr-а господарюtsання.
перевiрка проводилась вiдrlовiдно до с,гаrтi l0 Закоr-rу Укратни кпро
аудит фiнансовот звiтностi та
аУДИТОРСЬКУ ДiЯЛЬНiСТЬ> ВiД 21.12.2017
Року ЛЪ 225B-VIII з наступними змiнами та доповненнями, законiв
УкраТни кПро цiннi паrIерИ та Фондовий
ринок> вiд 2З лютого 2006 року лъ з480-IV з наступними змiнами та
доповненняшtи, кПро державне регулIоваtIня
ринкУ цiнних паперiв в YKpaTHi> вiд ЗO rr,оurп" l996 року J\lЪ
448/96_вр' з нас'уllнИми змiнамИ та доповненнями, МiжгtаролниХ
стандартiВ контроJlю якостi, аудиту,
огляду, iншогО надання впевненостi та cyllyTHix послуг, l]иданих Радою
з Мiжirародних стандартiв аулиту та
наданнЯ BпeBHeI{ocTi (рмсАнВ), затвердlКених В якостi нацiоlлальНих
стандартiв аудиту рilленням ДПУ вiд
26,0|,2017 року J\ЬЗЗ8/8 (надалi мсА), з
урахуtsанняп,t iнших нормативних aKTiB, що регулюють дiяльнiсть
учасникiв Фонлового ринку.
Аудиторська перевiрка вкJIючае оцiнку застосованих МСФЗ та суmевих
попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом ПРАт u iK npoMEKC
IHBECT),
також
оцiнку загального подання
-

\2

г-]
в цiлому, Перевiркоrо не розглядаJlося гlиl,аItня tlравильнос,l,i спла,ги lrодаткiв, зборiв,
зKJBIl\ п,rатежiв.
С)триrtанi аудиторськi докази, lla думку аудитора, забезпе,rуt<)ть /Iоста,гню r,a вiдповiлну octtoBy д.lIя

Г*1

.:,-lэнсовlrх звiтiв
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]",е|lttя il\,_IиторськоТ думки.

:jзшttrtlt цiлями с по-першlе, аJIе не викJlючЕtо, отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова

--: ,. ,li"loltr не пtiстить сутт€вого t]икривлення внаслiдок шахрайства або помилки та по-друге - випуск
:. _,1 ,. :-]. шо rtiстиr,ь нашу думку. Обгрунтоl]ана впевненiсть € високим piBHeM впевненостi, прот,е не
.:,, ]ilT. проведений вiдповiдно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подаеться до
_
,.--::i ]oKvrteHTiB для ре€страцiТ випуску, випуску та просtIекту eMiciT окремих видiв цiнних
_
_ :]: .: -,, _:,_. рез\,.lьтати розмitценtтя акцiЙ (KpiM цiнних ttаперiв iнститутiв спiльного iнвесT,ування),

:
.

Г-|

Г-1

]

- ::]_::- :

"-:jня\1 KorriciT вiд 08.10,20lЗ
року М2 1В7, заресстрованi в MiHicTepcTBi фiнансiв УкраТни вiд

: :: ],:: :-i:. ::, ,,_] BLrHo icH\C, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
_::::;:_,:.: -,._aЕl1).1}1.якщоокре\{оабовсукупностi,якобrр5нтованоо.liку€ться,вониможутьвпливатина
--:,,--,-,,|.-.:: :. --i;r IiL]I1Iiст\вачiв. що приймаються на ocнoBi цiсТ фirrансовоТ звiтностi, Викоl{уtочи аудит
: __.-..-1,. ___- э;i\,::, \1С\. \1и використовусмо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом
',

a:,]-

_- ]

jВ_]jННя ] a]\_1l1]\. Kpirr того, ми:

.

i_]eHT

ч11 пt_r\ll1.1Kll.

l],l iK\

с \1о

тз оuiнюсrtо ризики суттсвого викривJIення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства

розроб.lяс\lо

}"i

BrlKoH\]CtrIo а)/диторськi процедури у, вiдгrовiдь на

цi ризики, а також отриму€мо

a\_]llTopcbкi .-lоказlt. щс €.]остатнirlи та прийнятrtими для використання Тх як основи для нашоТдумки. Ризик
не вliяв-lення с\,ттсвого викрив,lення внаслiдок шахрайства е tsищим. нi>ttдля викривлення внаслiдок помилки,
оскi--tьки шахрайство \{оже вIсцючати змову, rriдробку, навtчtисtli пропуски, неправильнi твердlкення або
нехт\ вання заходаN,lи вн5,трiшнього контролю:
. отри\lусi\,lо розr,мiння захо.цiв внутрiшнього контролю, що стос},ються аудиту, для розробки
a\,.f иторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи

внr,трiшнього контролю;
. оцiнюеь,lо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вi:повiJних розкриттiв iнформачiТ, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку щоло прийнятнос,t,i використання управ:riнським персонzLпом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку,га на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв.
рL-lбll\lо висновок, чи icHyc сутт€ва невизl]аченiс,r,ь щодо подtiй або умов, якi поставили б пiд значниЙ cl'MHiB
ltоас-lивiсть продовжити безгlерервну /tiяльнiс,гь суб'скта перевiрки. Якш{о ми доходимо висновку щодо
icHr вання TaKoi суттсвоТ невизначеностi, пtи повиннi llриl]ерtlу,ги увагу в свосму звi,гi аудитора до вiдповiдних

у фiнансовiй звi,гносr,i або, якщо TaKi розкриття iнформачiТ с ненzLтежниN,lи.
думку. Нашi виснсtвки грунl,уIоl,ьсrt Ila ау.ilиторських доказах, отриманих до дати нашого

р.озкриттiв iнформаuiТ

\ltr_]l{фiк},вати свою
звiтr ал,дитора.

.

оцiнюсмо загальне подання1 структуру т,а змiсr, фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
rнфорпlацii, а такоltt те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть операцiТ r,a trодiТ, що покладенi в основу jf складання,
так1 щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацirо про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTT€Bi аудиторськi
результати, включаючи буль-якi c.vrтcBi недолiки заходiв внутрiшнього коFIтроJIю, виявленi нами пiд час
а),диту. Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноI]аженнями, твердження, що N,{и виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIеlкностi, та повiдt_lмлясмо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу HeзaJte;KllicT,b, а також, де це застосовано, щодо

вiдповiдних застереrltних заходiв. З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повнова>Itеннями, ми визItачили ,гi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ
звiтностi IIоточного перiолу, тобто Ti, яt<i с кJIIочовиl\lи llитаl{lIями аудиту,
АФ
Подальший опис вiдповiдальностi аудитора за аудит фiнансовоТ зяfifо*tJfшЩЯи}кд
"НИВА - АУДИТ" ТОВ . Щей опис е частиною нашого аудиторського

зffif,+БQа}}\

м.п

.Щиректор

,Щавиденко
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-

(сертифiкат J\ЬOOб583
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BxlJeEKo Тетяна Михайлiвна
ртшфiхат Nq00658З

l

М. Щавиденко

:1_1].07_]009p)

шirflл 1030 року
OcroBпi Bi.roMocTi про аудиторську компанiю:
_

_

__.

АудиторсъкА ФIрмА "нивА-Аудит" (в

\1ства

_:;1€

ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АФ "н-Аудит" тов

-|

-l
-l
-l
-l
-]

-,

Юридична
2|095з29
33028, PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, *"qрrцрu_l_
3З028, PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Jt 0146 вiд 26.01.2001 року N9 98

1a-)--(,)}

.-- :.:--.1:1r: ;--РеaЗ

Алрса факги*rого мiсцезнаходження
Свiдоцтво про вкJIючення до Реестру
ачтитопсъких &iпм та ачлитопiв
,]зi:оltтво про вк,цючення до Реестру
_,._].l1 lt,pcbKll\ фiрrl та ау:иторiв

свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю
якостi Jф 0575 Рiшення АПУ JфЗ19/4 вiд
24.|2.201 5 видане Аулиторською Палатою
Украiни
включено до реестру <Суб'екти аудиторськоТ

Вl:повi:нiсть ресстру аудиторlв, що мають
_гJво з:iilснювати а,yдит проф уlасникiв

-l
*l

\ 1iсцезнаходження

г-l

- _]ата та номер дого

дiяльностi, якi мають право IIроводити
обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi

:,Lrн]Lrвого ринку

пiдприемств, що станов JIять суспiльнд;й,iнl9р99ц
ЗЗ028, PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартирз

!_

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

на
дення а диту
- .]ата поча[кУ та /IaTa закiнченнЯ провеJtенН"

вiд 24.02,2020 р. Ns

l

.,

24 l

02-4

20.03.2020 р. по 28.04.2020 р
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fo фlнмсовоI звllностl-
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L
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," по.rпл.ппrмr lстандартами) бухгалтерського облiку

t
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Баланс (Звiт про фiнансовrtй стан)
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L
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-
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l
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_]овгостроковtrх зобов'язань

rKtttBiB

р,

Фо;rпlа J\-э1 Кол за

fiKY,

,

, s_}

1

l95

iншиr

с I рахових ре tcpBil}
Iншi оборотнi актпвrt

Il

} сього за р,rt ti.rort

III. Необочотнi активиJ утрпIIyванi лля пролажу,

Ба,:анс

7 1J5

ll5l

з00

7 215

1 275

Ко;

IIа початок
iтцпго пепiп

На кiнець

3

.l

7 108

7 l08

l06

Iзl,рJцц,Елбцц____!__l]99
1

П acrr в
I)

я.l K:l

7

1

I. Власний капiтал
Заrрссстllований

(пli]овиii)

400

l

KaII1,I,a"l

l10

с,l,а,IчтII0го KaIIl IIUIy

l

аII1тап Y дOоцlнках
[одаrковиt:i капiта,t

1,105

н

l412
]4l j

]06

]

420

4

1

425

(

)

1

430

(

)

l

4]5

l4l

lpcoBt рlзницt

резепвнtt ii

НеDозtlолiлсвиt:i

lеопл:lчеi{uii

:

trрибl,ток (llепокllит1,1t:]i збито к)

KaIli1

0

141]

лI

Вrtпучеl{иii капiтаJI

Усього за роздiлом I
II. Ловгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1-1eHciйHi зобов'язання
!овгосr,роковi кllедитtl баlrкiв
llttпl довt,осr,llокtlвi зобов'язаllня

500

1510

l515
520

l

152]
1

525

1

526

TpaxoBl рсзерви
v тоl\l\,(ILiслl:
резерв довгос,гроковrlх

1

530

liльове dliнанс_чваttIIя

l5j]
зооов язllнь

i5]

збиткiв або резсрв llаtе)iних Btl{ulaT
резерв незароблених премiй

5зз
5з4

l

1ншl cтpaxoBt резерви

1

Iнвестицiйнi контракти
Прtlзовий фоttд
)езеl]в lla виплат}, лжек-по I\

15,10

15з5
154

Усього за роздiлом II

1595

Короткострtlковi крелrtтtl банкiв
Векселi виданi
Поточна крелlrторська заборгованlсть за
довI,остроковимll зобов'язанням и

l

600

1

605

lIl. Поточнi зобов'язання i забезпечення

16l0

lбl5

ToBaulr. Dоботи. пос:l\ гrl

l62

Поrо,Iна кредrгrtlрська забriрговаttiсть за po-}l]ax),llKaN{lt з !,часнrlкаfiIи
Потtl.tлlа к]]едt]торська зlборгованtсть tз BtIt,TllimHix l]озрахункlв
I ioTtl,ttta кредиторська заборгORаttlсIь за страхOsою,,lIяlьtIlстк)

поточнl забезttечення

бз0
6]5

l

660

|7

24

27

5J

7 245

7 21з

б90
1695

IV. Зобов'язання, пов'язанi з пеоборотними активамlл,
утримуваними для продажу, та групаNtи вибlття
V. Чиста BaltTicTb активiв недержавного пенсiйнtlго ф1й

бухгалтер

650

610

III

головний

64

66

1ншi пото.tнt зобов'язанttя

керiвник

1

1640

l

Доходlr лtайбл rttix перtодiв
Вiдст,рочснi KolticiГrrri лOход11 вlд перес],раховl]кlв

Баланс

1

6

]

6],5

страх\ вання

DозDахунка\lи з оплати працl
IIоточнir кредиторськil заборговаrнlс,rь за одер7(аниIIt! aBaIIcaN{tl

у

28
6

620

розрах\,нкаNlп з бrодя<етоrt
v TolIv чис;ti з податку tta прибуток
з1

1,11

]50

Б,,lагодiiiна доII0I{ога

DOзllаlх\,нкаNlll

(

7 278

1495
1

!овгостроковi забезtlеченllя
!овгtlстроковi забезпс.tелtttя BrITpllт lIерсонал\
I

8
(

.t:,:o*

. .'",iiriэцt;ttZ

i,';**t''';,1Й,
ННf,

Вltзна.tасться в tlоl]ядку. встzIнов,пе]Iомч.ценiРапЁним

1700

1800
1900

lонченкtl IpIllla MlrKo.;tдi'Btta
(' геба С'вiт-rана,ilсонiдiвна

органоNI виl(t)нf,в.l(r] влаJIIL що l.ешiзус;lержirв!j\

If];l;]K\ l сфсllt

статис,гик1l

7Г{ата

Пiдприемство ПРИВАТНЕ.{кЦIонЕРНЕ ТоВАРИСТВо''IнВЕсТицIЙНА
коNIп.\нIя,, Po}l EKC-IHBECT,,

"

2020

(piK. п,tiсяць. чис,,tо

заL]ЩРПоУ

|

0l

и
01

2з,72524з

]jaIl\1e]l\ ванI]я)

3BiT про фiнансовi результатп (Звiт про сукупний дохiд)
.la
PiK 2019
р.
Форма

тАти

|ов

|эе,u

ii, пе |эeda

н i.

у пе ре9 ццахува

з.l,t t н

а

з.tt i н

a,t ас ttl Ktl пе р

р

е з

е |э

ву

н ез

а р о б,l
ес

е ttt

mр сN

tт

рядка
7

J

DoKv
4

2000

5 24]t

5 459

20l0
20I ]
н

п р e.t t i

u u r, * i u у.

ДКvДГ-ТВОtОБ-l
за аналоriчний
перiод
попереднього

Код

l

п

за

за звiтний
перiод

Стаття

чuсmi заrloблен i сmраховi прe.\l ilп.р ell ii' п i 0 пttс а tt i, rзсut сц1 а c),.ll Ll

N2 Код

ня
й,

р,

20I2
в

u -7 о в

* 1. i i

ч

с. |:.| l

Ll

r r,р о

б,

20I 3

*Б

2()

l4

цlэе.lti,й

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв,робiт, послуг)
Чuсrпi понесенi збumкu зg эЦlЭаХОВLlJУlu вuплqmqfutu
прибуток
збиток

2090

Щохid .(вuпlраmч) Bid з.чtiнtt

1l

зобов'язань
(в

t

t ttt

рtl

llt ч

t

в

i

о

з.tt

i ttt

t

lx

L' t1 l P(l_\.t

lc t а, р,,

;е

рв i в

dclxid вid первiсноео вllзilqння. бiо,tоеiчнttх at;tltuBitl i
с i,l ьс ь Koz о с поd арс ько i про d v-Kt1 i i
cl

id в i d вuко pltc lпан l я ко
поdаmк),ваttнн
ох

Адмiнiстративнi витра

t

tu. tl

t

i

rl,

в tкз

i,l ь н е н

t

tx

!1__

l-

tи

*;

)

21l0

2I]2
2120

2]2l

96

l2

1

12

I22

21з0

(

2150

(

2l80

602
115

)

(

'|

(

)

(

218 ]

вumраmч Bid первiсноzо вllзtlання бiолоziчнttх aktпttBiB i
с i,l ь с ь ксl : о с п о d u}l с ь ко i п о d Kt i i
р
у-

)

405

)
)

15

)

5

la)

1

Фiнансовий результат вiд операuiйноi дiяльностi:
прибутOк

2190

зOиток

2

Доход вiд участi в капiталi
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи

l95

зз

5
(

)

)

2200

l

2220
2240
11 l l

У пtолtl; чttс.tti:

dохid Bid блаzоdiйноt dопо.llо?ll

-

(

2]2з

в i с)

У lПо"\1), llllc1I;
вumраmч Bid з"vtiнtt варtпсlспli clkпlttBirl, якi lltliнtоюtllься за
справеdл uвою вар tпiс пtlо

L_

441

,)

2]l]

2

Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати

!-

(

2I05

змlна lнLцuх сmраховuх резервiв, Ba,loBa cl,.tla
змtна часmкu пересmраховuкiв в iнutuх сmраховuх резервqх
Iншi операцiйнi доходи
У lпол,п) чllспi:
doxid Bid :з. li.ttч Baptttocllli ctKпlttBiB, якi оtlirtююtllьсrl .:за
с пpaBedлttBo ю вар пt ic пlю

d

5 018

626

2095

1эезерuu, ,Xuu.rnn,pun,*u*

illц l l

')

2070

Валовпй:

Jt х i d

4 6\5

2050

Фiнансовi витрати
Втрати вiд участi в капiталi
Iншi витрати
П р ttб)l mо к (q б umок ) в' d в п.t lBy
t

iн

81.1яt

1i.i'

н

а

_\ l

он€

l l

1

cl ! ) ь,

l

--

ll1 l)

) l t

ll l

i

2250
2255

(

)

(

)

(

)

(

)

22,I0

(

)

(

)

227 5

il ссдов>i<ення додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) вiд гlрилинеtlоi дiяльносr,i пiсля
оподаткування
Чпстиl"l фiнансовиri резyльтат:

2290
2295

з4

2з00
2з05

(I)

J

пDllбr,ток

2з 50

4

з,|

lToK

2з55

] Lrl

СУКУПНИЙ

II.

ох
за аналогiчний

Стаття

перiOд

попередпього

r,шiнка) необоротних активiв

r-цiнка) фiнансовlтх iHcTpvMeHTiB
i.\ l]coBi rrlзнIlц1

ча,стrа

iшого сукупного доходу асоцiйованих

та спiльних

In-шIрпсl{ств
]

;rtti

cr Kr

пнltii :o:til

_lо

опо]атк\,вання

_ : ,l.: -l]]]li', ..lк, пов'я]енIтI"I з iншliм с
пним доходом
"l
i;
ltll с\ к\ пHIlI'l :очi_r пiс.тя опо..lаткчвання
I. \ !r,\ п н IJ tl l,,li_l t c\-\ta ря]кiв 2350, 2355 та 2160

ЕЛЕN4ЕНТИ ОПЕРА
Назва cTaTTi

НИХ ВИТРАТ
Код

l

рядка

)

перiод
поцереднього
Dокч

3

4

2500
2505

25l0
2515
2520
2550

l li

Р;l,,rt

J

2

з02

204

66

45

8

J

зз8
1|1

166

Код

1

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
СкориIована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
Чистий прибуток (збиток) на однy простч акшiю
Скоригований чистий прибу,ток (збиток) на
одну простч акцiю
Щивiленди на одну просту акцiю
,r/,/

420

й

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУ,ГКО BocTI
Назва cTaTTi

рядка

за звiтпий
перiод

)

3

за аналогiчний

:Д

_Iiý:

j

;'l КdД

-

26l5

*ц

2650

1

_+--.^'1

,ýjl.f;;

,,л.

4

26l0

Сl еба CBiтratta j[eoHi,tiBHa

;;*4iI

перiод

попереднього
покч

2600
2605

Донченко lpt.lHa Миколаiвлtа

,!

Ь

за апалогiчний
за звiтний
перiод

"аbщ

l*l
r-l

Il Pl tIJ,\ гII

L \кцlон EPllE,I ()B.\Pll(, гв(),,

р()\IEK(,_IIlвЕс1'',

Г-]

lllts}:(,TlI цIГt tt.r

"Г(ата

(piK. пtiсяrlь. число)
за

Сl{РПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за
PiK 2019
р.

Г*I

ФормаN3 Код

Стэття

За звiтний перiод

Г-]
;

-I

l

-1

-.

:_ -

.,:_ ,.
.,-,:_,,,
_ _

_:

: ;.-.:

-:

i э-

__.+,;'---:.i

]...+:iin-q

_:i', a,]

]aJaH\

,]:р!]\1ання cr бсlt.]iй. дотацiй

з:] повернення aBaHciB

Bi:

Bi_fcoTKiB за запишкап,tи коштlв на

1;j;1\ !а\\ нках

: -]!,,]_],{rсння

Bi: боржникiв

ttал(од)кення вlд отриманrrя роялтi, авторських
вIшагород
].-i._l];лення вiд страхових п
]:/\ення фiнансових

. _:_1,

-:

-1

*l
*l
*l
*l
*l

-l
t_

,J
L,

1'**.'*

L-_
J

Ва

i- i,.]]fiення Bi: операцiliноi

_

-]

\ pe]\.lbTaTi операцil"lноiдiяльностi

-IlБ

_

oolт. пос-lj

,-

-l

l"*

Ktllll l.rl tlя

-\O]]+ieHtUI

вiд по

ння позик

-]iiня на оплатч:
г

: ,. _::.-ання на оtlлату зобов'язань з податку на
вгграчаt*lя на оrrлату зобов'язань з податку на додану
BapтlcTb

э;j:рачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i збо
на оплату aBaHciB
на оплату п
eHIUI aBaHalB

Вilтрачання
Вltтрачання
Вltтрачання
вttтрачання

KLrHTpaKTaN{и
В

на оплату цi.llьових BHecKiB
на оплату зобов'язань за страховими

trтрачання фiнансових

станов на I{адання позик

Чlrстпй рух коштiв вiд
цiйноi дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi

На:ходження вiд реалiзацii:
нансових iнвестицiй
активlв
На:ходження вiд отриш,tаних
Bi:coTKiB

:

:llвi.]ендiв
наlхол;кення

вативlв

Не:хо.lження вiд погашення позик
На:хо:кення Bi: ви.буття до.,tiрнього пiдприсп,tства та
lншоl госпо.]арськоl одиницI

за

ДКУД-ТВОТЙТ_l

За аналогiчний перiод

Iншi надходженнrI
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв

з250

Виплати за деривативами
ВитDачання на надання позик

3270

1803

j255
3260

)

4

|,7

з215
) (

(

)

3280

з290

Iншi платежi

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi лiяльностi
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiта.ltу
Отриманrrя позик

з295

3300
з

305

33

Витрачання на:
Викуп власцих акцiй
погашення позик
Сплату дивiдендiв
Витрачання на стrлату вiдсоткЬ
Витрачання Еа сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди
Витрачання на придбання частки в дочlрньому
пrдприсмствr
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприемствах

lншi платежi
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi лiцддцgýц
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перi9л

р9цf______ Z

Залишок коштiв на початqд
bnno,, змiни ва,,1ютних KypciB на залишо,15;,frоштiв
Залишок коштiв на кiнець

року

Головний бухгалтер

l0

з340

Iншi налходження

Керiвник

i90

17

l

:';ý'///.

3345

з350
33 55

з360
зз65

)
]

(

) (

(

) (

(

) (

l

3]70
l

зз1 5

зз90
3395
3400

,

-4ll

156

з405
з4 10

181

25

3415

140

181

донченко [рина Миколаiвна
Стеба Свiтлана ЛеонЦiвна

-l
-l
:l
гl
гl

t-|
t-|
t-|

гl
гl
г|

fr-l

коди
.1.1rз гtк. \11aяllь. чIlс,-l0)

__:;]a\1!,тво

ПРИВАТ}IЕ АКЦIОНЕРНЕ
"Po},IEKc--IHвЕс-т"

Jr

_r

за

Стаття

за

€]дргlоу

2019

р.

Форма

ЛЪ4

IIерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий

збиток)

Jа.rltшок на початок
Коригування:
зrtiна облiковот
по,riтики
помиJIок
Вrлп

Iншi зплiни

Скоригований зали-

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
Iнший сукупний
дохiд за звiтниЙ
Дооцiнка (уцiнка)

неоооротних активlв

Дооцiнка (уuiнка)
1нансових lHcTpyMеHTIB

иченi KypcoBi

tЩ} аСОЩlИОВаНИХ

1

пlльних пlдприсмств

Iнший сукупний
Розподiл прибутку:
виплати власникам
Спряшtування прибуr,ку
.]о заре€строваного

Сума чистого прибутку,
наrIежна до бюДжеТУ

на стtsорення
спецi€tJIьних

цiльових) фондiв

-

PiK

ковий
капiтал

вiдповiдно дtl
законодавства
Llупrа чистого прибутку

е,

ко\Iп,\нlя

01

Звiт про власний капiта.r

Щодат-

Вiдрахування до

.--

IIII:iн.\

01

2372524з

(Har:ilreHyBattttя)

ка iншого сукупного

д/

товАриство "IнвЕстtr

2020

Кол за

ЩКУЩГ]801005l

Вилччений
капiтал

г
г

Сума чистого прибутку
на матерiальне

заохочення

Внески учасникiв:

г

ваност1 з капlтаJI

г

Вилучення капiталу:
п акцiй (часток
Перепродаж викуплених акцiй (часток

г

Анулювання викуrrлених акцiй (часток
Вилучення частки
капiталi
зменшення номiналь-

г
г

Iншi змiни в капiталi
Придбання (пролаж)

г

неконтропьованоi
частки в дочiрньому
пlдпоиемств1
разом змiн y капiталi

г

залишок на кiнець

Керiвник
Головний бухгалтер

r
/.

Донченко lpllHa MItKo.raIB

н а

стеба Свiтлана Леонi:iвна

г
г
г
г
г

r
r
г
1
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-j

-r
IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО dНВЕСТИЦПh{А КОМПАНIЯ (POMEKC-IHBECT)

-]

'l
ч
-]

-l
-l
-l
-l
-]
-]

-1
-1
-1
-]
-]

]l

(ПрАТ

<<IK

<<PoMeKc-IHBecn>)

IIримIтки до рItшоi ФIнАнсовоi звIтностI згIдно мсБо/мсФ
Повна

l.Загальна iнформачiя про пiлприемство.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ

та

скорочена
пiдприемства:

Дата

державноi
(перересстрачii

<POMEKC-IHBECT> (ПрАТ

та

<<IK

<PoMeKc-IHBecT>)

ресстрацi'i

Зареестроване Печерською районною у MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею
2З.l0.1995 року, номер заlrису в СЩРПОУ 1 070 105 000З 001257.

фактична

УкраТна, 04074 м, КиiЪ вул. Автозаводська, 2

перейменування):

Юридична

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Органiзацiйно-правова форма:
KpaiHa ресстрацi[:
Офiчiйна cTopiнKa в IHTepHeTi,

http

про пiдприсмство:
Алреса електронноi пошти:

Iryna@romex.kiev.ua

укрАiнА

на якiй доступна iнформачiя

://www.romex.kiev.ual

Характеристика основних напрямкiв дiяльностiо сфер бiзнесу пiдприсмства; опис економiчного середовища, В
якому функцiонус пiдприсмство.

Товариство е фiнансовою установою та професiйним }л{асником фондового ринкУ.
Товариство безпосередньо здiйсrшое TaKi ocHoBHi види фiнансово-господарськоi дiяльностi: дилерська дiяльнiсть З
торгiвлi цiнними паперами; брокерська дйльнiсть з торгiвлi цiнншrди паперами; депозитарна дiяльнiсть.
Професiiша дiяльнiсть на фондовому ринку здiйсtцоеться викJIючно на пiдставi лiцензiЙ, що видаеться
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку:

- ,Щiяльность з торгiвлi цiнншrли паперами: дилерська дiяльнiсть (Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйtrоi
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнншли паперами, ,Щилерська дйльнiсть: cepiT АЕ Ns294479 вiд
21.10.2014 р.);
-,Щiяльнiсть з торгiвлi цiнншr,tи паперами:

дiяльностi на фондовому ринку
вiл 21.10.2014 р);

-

брокерська дiяльнiсть: (Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйноi
з
дiяльностi торгiвлi цiнними паперами, Брокерська дiяльнiсть: cepii АЕ Ns 294478

НКЦПФР на здiйснення професiйноi дiяльнОСТi На
cepiiAE J\Ъ 286550 вiл 08.10.2013 Р.
депозитарноIустанови
фондовомуринку-депозитарноiдiяльностi
Товариство мае Генеральну лiцензiю Нацiонального банку Украi'ни на здiйснення в.IJIютних операцiй вiд 24 березня

-,Щепозитарну дiяльнiсть депозитарноI установи (Лiцензiя

2015 року Nsl48.

ПрдТ <IK (POMEKC-IHBECT) мае свiдоцтво НКЩПФР

205 вiд вiд 07.08.2012 року про вкJпоченнrI до державного
реестру фiнансовш< установ, що надають фiнансовi посJryги на ринку цiнншr паперiв. ,Щата вшшоченнrI в рееСТР
09.11.2004 р. Щата замiни Свiдоцтва 07.08.2012 року.
ЛЪ

е членом самореryлiвноi органiзачii професiйнш< уIасникiв фондового ринку АсоцiацiТ
(код еДРПОУ ЗЗ338204). Свiдоцтво N9,'774 вiд 16. 11.2009р. ,Щата прийняття
Фондовi
Торговцi"
,,YKpaTHcbKi

ПрАТ,,IК,,Ромекс-Iнвест"
21.07.2009 року.

. Товариство е членом Професiйноi асоцiацiТ }"rасникiв ринкЬ капiтаlгу та деривативiв. Свiдоцтво J\b 149, виДане
20lЗ р.
"жoBTIuI

12

Протягом звiтного перiоду економiчне становище професiйних уrасникiв фондового ринкУ i ik КЛiеНТiВ
характеризУвtlлосЬ зменшеншIМ попитУ на послугИ на фондовоМу ринкУ внаслiдоК трив€tлогО економiчного спаду,
фiнансовоi та полiтичноТ нестабiльностi, вiдсутнiстю адекватшо< iHcTpyMeHTiB для зi}л)л{ення капiтаlry.

-J
г-|

за 2019 piK

2. CyTTeBi полоrfiення ОблiковоТ полiтики

-|
2.1. 1.,ЩостОвiрне подання та заява про вiдповiднiсть

-|

piK МСФЗ:
фiнансовоiзвiтпосгi Товарисгва за 2019

стандартах фiнансовоi звiтностi ск-lа.]ена Товариством на 31,12,2013,
фiнансова звiтнiсть по мiжнародних
Мiжнароднттх стандартiв фiнансовоi звiтностi).
-.,: \1СФЗ1(Лерше застосування
яка сфорп,тована з метою достовiрного
...-.;ова
звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загальноfо призначення,
=
задоволення
,:i:Я фiНансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi. та грошов]гх: ::i::i:--]"""оиства для
при прийняттi ними еконоN{lчних рlшень,
_ _...,.,,йr,,* потреб широкого кола користувачiв
за piK, що закiнчився 31 гру.uня 2019 року, с Мiжнаролнi
То"арисrЪа
звiтноЁтi
основою
.. : ;..\а_lьною
фiнансовоi
облiку (МСБО) та

-;:.'-з

-|

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського
фiнансовоi звiтностi (мсФз), u-19uu.",
,l:_.нюq (ктмФз, пкт), виданi радою з Мiжнародних стандартiв бухгаЛТеРСЬКОГО ОбЛiКУ (РМСБО), В

- :: :].Ii

РеДаКЦiТ

J N1,цllrlr,
lvllHlLrEpurD@ ч,rпqпчrD
веб-сайтi MiHicTepcTBa
наtsеu-uаиll
фiнансiВ о*lY:
оприлюдненнi на
офiцiйно оПриЛЮДнеНН1
201 9 року, що
шо офtцtйно
.:,] ,,l 1 сiчня 2019
::,,:
: : : _:,],,l
вiдповiдае BciM вимогам чинних
застережень
будь-яких
та
без
чiтко
звiтнiсть
, _ , :;,lзна Тоuuрr,сrЫ'фirru".Ь"u
на 01 сiчня 2019 року, дотримання якиХ ЗабеЗПеЧУе ДОСТОВiРНе
_ _: , эfа\\ванням зплiн, внесених рмсБо станом
,,

,..: -лт

i,,,},abrrarT,iT

. , _.._-.'..r-;;r;;;rёБз. oi"un.oBa
_i

'.

'.-,'','- ]trчipнix пiдприсмств).
-- , : : , зIiзначати riого фiнансову
j::.:1зз ЗвlтНlстЬ
-_ j::a:'зf
пiдготовлена
iTHicTb п1
звiтнiсть

.-r:::.;-1 ocHoBi
j

:,- niln

у

НеЮ
звiтнiсть товариства не вкJIючае фiнансову ЗВiТНiСТЬ КОНТРОЛЬОВаНИХ
мае
Товариства
керiвництво
якIIIо
пiдприемство,
вважа€
т
ься
Контрольованим

та госпоДарську полiтикУ для отриманнrI вигод вiд його дiяльностi,
л_л.л -:_-.,,:л-, На
-,припущення, що Товариство здаТне пРОДОВЖУВаТИ СВОЮ ДlЯЛЬНlСТЬ
на ocHoBi п

найближчому майбут"iо*у, Товариством виконуються

""пlо:l -ч"-".l*::::.,:т:1?",::

RянF

- - :;:.-:,:iнансово-господарськоТдiяльностi,
вчIлюта , поданIц звiтностi вiдповiдае
_ . ] tsаlк,та по]ання звiтностi та функuiональна валюта, ступiнь округлення:
гривень, округлених до цiлих
: -.- ,...ьiiйва'1ютi, якою снацiональнаваJIютаУкраiни-гривIUI, складенаутисячахl
пiдготовлена виходячи
: - _1 Прrtпr,шення про безперервнiсть дiяльностi: фiнансова звiтнiсть Товариства
вiдбувасться

|

Г-;

.r..aq безперервностi дiялiнЬстi, вiдповiдно до

г--I

r-l

з

в

в тому випадку,

необхiдно було б провести
_.,:...iiОт:iя.-tьностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi
ДiЯЛЬНОСТi ВiДПОВiДНО
. _э.:;lство не N{огло продовжити tIод€lJIьше здiйснення фiнансово-госпОДаРСЬКОТ

_
,

:

t-1

"noio

реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань

ДО

-,1-.э,lезперервностiдiяльностi,

звiтностi до виtryску (дата, на
] _ ., РiшенНя про затвеРдженнЯ фiнансовоТ звiтностi: дата затверДженнrI фiнансовоТ
: ..: ]:,]_jTBo коrtпанii пiдписують(затверджують) i вигryскuоr"iопрпподнюють) ПРОаУДОВаНУ фiНаНСОВУ ЗВiТНiСТЬ
ВИПУСКУ
_: .]-:.ьшL]го затвердженн" оул. здiйiнено загальними зборами акчiонерiв).ПiСЛЯ iT ЗаТВеРДЖеНtШ ДО

iншi особи не мають права вносити змiни до цiет фiнансовот звiтностi,
звiтнiсть, вважаеться
: . 5 JBiTHlrir перiол фiнансовоТ звiтностi: ЗвiЪним перiодом, за який формусться фiнансова
-:: -:]:i,ii'l piK. тобто перiол з 01 сiчня по 31 грулня 20l9poKy,
] , r, lншi зacTocoBaHi облiковi полiтики, що € доречнцми для розумiння фiнансовоТзвiтностi:
BaPTocTi абО аМОРТИЗаЦiЙНОТ
_. _._.:.:JtrBa звiтнiсть пiдготовленu "u o"noui i"rbpo*"oT собiвiртостi,u спраu.дпивОТ
а ТаКОЖ iНВеСТИЦiЙНОТ
iнструменТИ),
кФiнансовi
9
. . .] ..;Ti o^pe}Ilrx
МСФЗ
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до
"
HepyxoMicTb>,
кIнвестицiйна
40
МСБо
вiдповiдно
до
;-_,.-],1t'CTi. яка вiдображасться за справедливою вартiстю
оцiНКИ
методiв
фiНаНСОВ_ИХ
_ ..; c:lpaBe_ailltBoi BapTocTi здiйснюеться з використанням
_illР*::T:":::"_:i:liiяк
TaKi методи оцiнки включають використання справедливоl вартост1
вартiстю>.
j
,,оцiнки
aпрu"aдп"вою
au
l
_]
-- -

__

,

_

r:;i

Tt_a33PllCTB? або

звичайнiй операцiТ мiж Учасниками
r:'] tlr -lа б ТриМана За IrроДаж актиВУ' або сплачена За переДачУ зобов'язання у
про поточну ринкову BapTicTb iншого
_ .:.. 1з :ату, очiнки. Зокрема, використаннJI бiржових *or"py"un" або данrтх
грошових потокiв.або iншi моделi визначенн,I
--,,-...:iного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих
визнача€ться з
,::;з-lltВоi BapTocTi. ilередбачувана справедлива вартiсть.фiнансових активiв i зобов'язань
: ] _:;l;танняпt наявноТ iнформаuiТ rrро ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

- -,

г-|

r-l

t-I
ъ

г*J

г-I
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],].1. основа формування

2.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
облiкових полiтrrк: облiковi полiтики - KoHKpeTHi пр1{_1]ципи, основи, домовленост1,

складаннi та ПОДаННi фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, МСФЗ
_:э,,,_ата практика, застосованi суб,ектом господарюваннJI гlри
звiтнiсть, яка мiститиме
-::_-ilTb облiковi полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змоry скласти таку фiнансову
яких вони застосовуються, Taki полiтики не
_ :;чн}, та достовiрну iнформашiю про операцii, iншi подii та умови, до

- ]зстосовувати, якщо вплив ii застосування с несутт€вим,
керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МсБо 8
-,..кова полiтика Товариства розроблена ru ruruaро*ена
та iнших чинних мсФз, мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>
_ -.,iKoBi полiтики, змiн" в облiкових оцiнках ,u пойrппrr>
-. ],1сФЗ 15 <,Щохiд вiд договорiв з клiентами>,
полiтики

i

j

та застосовус своi облiковi
1. Iнформацiя про змiнlл в облiкових полiтrlках: Товариство обирас
не вимагае або не дозволяе
конкретно
мсФз
якщо
,:_.lовно для подiбних операцiт, iнших подiт або умов,
1

,

Nfояiуть бути доречними.
-;чеНня категорiТ статей, для яких iншi полiтики

-l

та назви фiнансових звiтiв:МСФЗ tб <OpeHda>. Стандарт випущений у сiчнi 20lб року, замiняе
\1сБо l7 та прибирае розмежування мiж фiнансовою та операчiйною орендою, i набирае чинностi з l сiчrrя
::.lKr.
Новltй стандарт вимагае визнавати зобов'язання з оренди, яке вiдображас майбутнi оренднi платежi, та
]

*|

1,1.3. Форrrа

*|

, :.::-]Httl-t .fоговiр iдентичний придбанню права використовувати актив, BapTicTb якого сrrлачуеться частинами.
:..-.:, Пr-lВIIННi визнавати процентнi витрати на зобов'язання з оренди та амортизувати право використаннrI активу.
: -. _:: _tlзво.-Iя€ться лише для певних короткострокових договорiв оренли та оренди малоцiнних активiв. IJ,e
: ._ , -.:iя rtоже бути застосоване тiльки орендарями. .Щля орендодавцiв облiк зtLлишаеться в основному таким, як був
:
:._:.,_]u-l вII\Iог МСБо 17. За рiшенням Товариства МСФЗ lб <оренда) до дати набуття чинностi не

j'. :]ЧIiI-l

]::

:

*I

*l

-l
-J
*l
-l
-l
-l

l
l

чiI. напрl]клад, витрат на збут або адмiнiстративЕу дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформаuiя про характеР
_1_1я прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в цих Примiтках.

, ] : j . a ]:a:.:.-:L]Iс]

:

.-::-:.з._з.-riя грошовlIх потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв зДiйСнЮеТЬСЯ iЗ
_:: ,_:,,]j:ня1,1 пря\lоl,о N{етоду, згiдно з яким розкрива€ться iнформачiя про ocHoBHi кJIаси надходженЬ ГрошОВих
: __ .з чil вllп_lат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових ВиIIлаТ
.

_

]],l1, €lьс^я

на пi:ставi облiкових записiв Товариства.

],].5. }Io:e.-li бiзнесl,Товарrtства: Загальна модель бiзнесу пiдприемства е спекулятивною. Об'ектом спекУляцii

е

].H]HCr-lBi iнвестllцii.

2.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
:._з.l. Вltзнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB: Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове

...бов язання 1,баrансi, коли i тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa..
CTPOKOrT BIlKoHaHtш фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком виконання
.обов'язань:о l2 iшiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконаннrI зобов'язань бiльше l2 мiсяцiв).

З.

._.зарltство ь,lасltфiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю,

.,jc, зз справе.а-Il1вою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
; ],1o_]c.-Ti бiзнесу суб'екта господарюваннrI для управлiння фiнансовими активами; та
1 r,зр aKTept rcTIiK KoHTpaKTHIж грошових потокiв фiнансового активу.
_ :,зарIiство вliзнае TaKi категорii фiнансових активiв:

прибутку або
--_-знсовi aKTIIBII, що оцiттюються за справедливою вартiстю, з вiдображеншlм результату переоuiнки у

.

-

.энсовi aKTIlBt,I, цо оцiлтюються за амортизованою собiвартiстю.
-..:itcTBo вIlзнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

:-;:coBi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
._..;coBi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки

у прибУтку

або

первiсного визнаннJl фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюс ix за iхньою
:-:jве-].lI{Вою вартiстю rrлюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо нttJIежить до придбання або вигryску фiнансового
::: - ;з\ чll фiнансового зобов'язання.
.^:;l прttпItненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
. jаlансовою вартiстю (очiненою на дату припиненнrt визнання) та
_ о;рti_ltаною компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове взяте зобов'язання)
.ilзнеють

l
гJ
г

..:.:;..

_.- чзс

l

г]

tit]рllстчвання активом)) для Bcix орендних договорiв. Нова модель базуеться на логiцi, ЩО З еКОНОМiЧНОТ ТОЧКИ

]_-,__:,1.ь.я. Наразi Товариство оцiнюе вплив застосування МСФЗ 16 кОренда> на фiнансову звiтнiсть, пОкtlЗНИКИ
гт.^.пiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
jвимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до мсФз.
:
,
За.
albHi
-- -'
],],.l" }IeTo,]Il по_]ання iнформацiТ у фiнансових звiтах: згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 ЗвiТ ПРО СУКУПНИЙ
- . - _::з-,1:ч,]с по.]анНя витрат' визнаниХ у прибуткУ або збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi "функцiТ
., -.; .]:, сtlбiвартостi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини
_. 1

-|

_-

_

ý*ъ

l
j

у прибутку

або збитку.

Эlнансовий актив оцirrюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою одержаннrI договiрних
-:сrшових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi flотоки, koTpi с суто виплатами tlcHoBHoT
J\ \1I1 та процентiв на непогашену частку основноi суми.
ToBaptrcTBo визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовиМ акТиВом, який облiкОВУеТЬСЯ За
]\1ортизованою вартiстю.
об.-tiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче у вiдповiдних роздiлах
.l ci--t i ков оТ полiтики.
2.3.2. Грошовi кошти та iiHi еквiваленти: Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних

у банку.
ЕквiвалентИ грошовиХ коштiв

:а\унках

це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми
грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визнача€ться зазвичай як еквiвалент
грошових коштiв тiльки в разi короткого строку rrогашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати
прllдбання.
грошовi кошти та i;q еквiваленти можуть утриN{уватися, а операцiт з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в
iноземнiй валютi.
Iноземна в€цIюта - це в;lлюта iнша, нiж функчiональна ваlюта. яка визначена в цих Примiтках.

-

-l
*l
-l

,iB: кошти та'rх еквiваленти визнаються

умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
-. .ь,_цз оцiнка грошових коштiв здiйсттюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвтпое iх номiнальнiй BapTocTi.
: .]-:з оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, строком менше, нiж 90 днiв здiйснюеться
:
.
- ];]€ -lIlвОЮ вартiстЮ.
;:: ,..::а по.]а-1ьша оцiнка грошовtж коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйсттюеться у функцiональнiй
: : -, - , ,. -. i iцiйнIlrlи курсами Нацiонального банку УкраiЪи (НБУ).
_._ 1,.lз;;;еннrI права використання коштiв на поточних рахунках у банках наприкJIад, у випадку призначення НБУ
. . . -, ;:,,;:-,-: 1 cTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ)чi активи можутЬ бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У
: :-:-. _:]:;ti{яття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТустанови та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових
.
i iх BapTicTb вiдображасТЬся У скЛаДi збиткiв звiтного перiодУ.
-- : :]:]'-:пНя Тх як активу приЛИня€ТЬся за
амортизованою собiваРтiстю: до фiнансових активiв, що оцirтюються
оцiнюЮться
aKTItBrt,
] -:,: ФjнзНсовi
що
] : :-,1] - ];..ОЬ] собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацii, деtlозити строком бiльше , нiж 90 днiв та векселi.
.. - : ::;.;.aГо вllзнання Товариство оцiтrюе iх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективногО
_-

-|

-l

j';

_:

:--,._;'.ia,1;1 ана-liз:ilсконтованих грошових потокiв, Товариство використовуg одну чи кiлька ставок дисконТУ,
_- .--'.-,:зl-З.tТЬ ПеРеважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному
....l,:,зti i \арактеристики, включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зzuIишок строку, протягом якого ставка
_ - ].--::.:i; :; _tt]HTPзKTO-rr с фiксованою, а також зultишок строкУ до погашення основноi суми та ваJIютУ, в якiй

-]

-I
-I
-l

:-1

гl

за

. il-..i]:]i1],1\ 1Ься гr-тате;кi.

]:.,:;:;тзо

-

: ,.:а:ч

-

rrцiнюс стано\1 на ко,кну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM У розмiрi, що Дорiвrпое:

_]-l,:.;ячнiilI tlчiкrванlI}1 кредитним збиткам
. \1t1\1cHT}

первiсного визнання:

,,ч._<.,tsенlt\l Kpe.]ItTHl.tll збиткаN.{

у

разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного

за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за таким

iHcTp1 rTeHTo}t значно зрiс iз моменту первiсного визнаннrI.
=.чзнсовlпI
}- B;i:la:kl фiнансовlrх активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними грошовими потоками,
,:1]e/iHII\1tI .]о сп-lати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на
a;a,ii KopllcTb.
,].зноlt на кояiн_\,звiтrгу- лату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM значного
]:,]J.aHlя з \Io}IeHTy первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних
,'.._''r"'', збrlткiв використовус змiну ризику настаннrI дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного
.-:.к\ :ii фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання такоТ оцiнки Товариствопорiвtтюе ризик настання дефолту
.;з;lконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за
при цьому обrрунтовано необхiлну та
-.нзнсовtIrt iнструплентом станом на дату первiсного визнаннJl, i враховуе
вказус на значне зростання
зусrrль,
витрат
або
надмiрних
без
е
iнформацiю, що
доступноЮ

i

-.-ТЗЭР:;,r'Ван1

первiсного визнанfiя.
:, : з_]i тно го
про те) що кредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного
tlриtryщення
ltояiе
зробити
. :,ззрIiство
j1:rстаНня з \lo\reцTy первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb
:i:;-iiтного рIlзIIку станоN{ на звiтну дату.
-,'
:;,-"lK1 фiнансовогО активу, що с кредиТно-знецiненим станом на звiтну дату, tlJle не е придбаним або створеним
:-]i-ilтно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як рiзниrцо мiж валовою
]. _.-;t-lвою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за
:::..НОю ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Буль-яке коригування визнаеться в прибутку або
, ];:.i:r як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
банкiвськi деrrозитИ зi строкоМ погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi
- -;":lrCTBJ
"uinu.
якщо
в
,э.-..остi.
дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в
l

г-]
г-]

t-|

г-l

:-l

l

р llзl{к}, з N{oN{eHTy

разi,

:

:-.з:i поточних фiнансових iнвестицiй.

_.-BaplIcTBo вiдносно банкiвських децозитiв мае насryпну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового

_:;i роз}llщенн1 депозитУ в банкУ з високоЮ надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB

_з банки, що мають прогноз "стабiльний), що присвоюеться рейтинговими агеЕтствами, якi BHeceHi до,Щержавного
агентств нкцпФр) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в
:з€стру

уповноваж9них рейтингових

з;-1елноЪтi вiд строкУ та умоВ розмiщеннЯ (при розмiЩеннi вiД l до 3-х мiсяцiв
l.riсяцiв до 1 року - \О/о вtд суми розмiщення, бiльше 1 року -2%);

-

розмiр збитку складас 0%, вiд 3-х

прtt розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb рейтингу, що
прIIсвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до .Щержавного реестру уповноваженlо< рейтингових агентств
нкцпор) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розрахову€ться у розмiрi вiд'7о/о до 20о/о вiд суми вкладу в
за-rежностi в розмiру ризикiв.

2.з.4. ФiнаНсовi aKTtrBlr, що оцiнюЮться за справедлиВою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прlrбутку або збttтку: до фiнансових активiв, що оцiнюються за сгIраведливою вартiстю, з вiдображенням
p..yn"ruiy переоцiнкrлу прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товариств, дебiторська

-l

заборгованiсть.

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.

1

l

4

-l
*|

-1

-l
-l

-1
-1

-l
-l
-|

-l

г-l

,

;..я первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю. Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до
] :.;..вого списку, оцiтrюеться за бiржовим курсом, або за вiдсутнiстю його, за останньою розрахованою цiною
::l,:'.я торгiвельного дrrя, згiдно даних органiзатора торгiвлi.

-

-j,::-:,]1.,.llвiшоrtу ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство

: . , :,,..-';снюс операцiю продажу активу, приЙмасться за основниЙ ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за
: :i::_._;lвiшttit ринок.
..:,, ."_ .I]равеJливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають обставинам та для
:],':

i:,:1, a *:,с.a.ньо.]аних, щоб оцiнити сгIраведливу BapTicTb, максимiзуючи використання доречнихвiдкритихданихта
.... ],| r\ {,ч !1 в корлlстання закритлж вхiдних даних.
o-riHka акцili, що входять до скJIаду активiв Товариства та перебувають у бiржовому сrrиску органiзатора
_-:гiв.-ri i lplr шьоrrу, не мають визначеноТ цiни за бiржовим курсом, або за вiдсутнiстю його, за останньоi розрахованоi
-.;;: ]акрll1тя торгiвельного
дня на дату оцiнки, здiйснюеться за останньою балансовою вартiстю. ,Щля оцiнки акцiй,
,. в\Lа.]ять Jo сl;,Iаду активiв Товариства та не перебувають бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паiЪ (часток)
у
..,..t]_]арськltх товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливоТ BapTocTi може бути собiвартiсть.
'.е rto;дe бlтlr толi, коли наявноi ocTaHHboi iнформаuiТ недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb, або коли
.aj.,€ шIlрокиiт дiапазон Nlожливих оцiнок справедливоТвартостi, а собiвартiсть с наЙкращою оцiнкою справедливоi
з::тостl }, цьо}lу дiапазонi.
Якцо с пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзнясться вiд слраведливоТ, Товариство визнача€
J--:ззе_]-lllв}, BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у
:__-.з:совоlt1 cTaHi ешлiтента таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюс свою дiяльнiсть, а також
.1,1_lзitti r, кон'юнктурi фондового ринку.
* _:эзе-r-тlва BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до Списку
.,.l,.з;тiв. шо \Iають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновленtlя обiгу таки-х
__::i:\ паперiв. наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв'li дiяльностi, очiкуванrrя надходженнJI
".,,-.|,.,,..-lir еконопti,tних вигiд.
,,1

гl
г|

гl
гl
г:г
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[ебiторська заборгованiсть.

*
-.i.lcpcbKa заборгованiсть це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отимати грошовi кошти або
.:.,-,iii1 фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
-]er_iiTc-lpcbka заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае стороною
]it-lнцзктнlг\ вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiЙсню€ться за
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi погашенIш, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на

":lраве_]--II1вою
;зтr
оцiнкrt.

Jiс.-тя первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйсттюеться за амортизованою собiвартiстю
_з

г-]

я.lшо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapтocTi активiв Taki
-l-, ,.|-:-]i оцirпоються за показниками на основному ринку дlя цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на

застосl,ванняN,l методу ефективного вiдсотка.

Якrцо

с

об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшеннrI корисностi, балансова BapTicTb активу

]\1енш\,€ться

на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж балансовою вартiстю та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд
]\fеншеннJI корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та вiдображас суму, яка, на думку керiвництва,
:остатня для покриття понесених збиткiв. ,Щля фiнансових активiв, якi е iстотними, резерви створюються на ocHoBi
iн:rшiд,альноТ оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не е iстотними - на ocHoBi
гр1 повоi оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядае rrри визначеннi того, чи е у нього об'ективнi свiдчення наявностi
зс5ltткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiт непогашення заборгованостi у строк,
,liквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. ,Щля групи дебiторiв такими факторами с негативнi змiни у cTaHi платежiв
позIlчаJIьникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi rrрострочених гlпатежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
гсографiчному регiонi,

Clrta збиткiв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi
j\{еншуеться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з подiею, яка вiдбувасться пiсля визнання зменшеннrI

корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнуеться за рахунок кориryвання резервiв.
cTopHyBaHHrI визна€ться у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона
спису€ться за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
.]ебiторська заборгованiсть моя(е бути нескасовно призначена як така, що оцiнюеться за стrраведливою вартiстю з
зi_rображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усувае або значно Зменшу€
невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають (неузгодженiстю облiку>l), що iнакше виникне внаслiдок
оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнаннlI прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Clrra

за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуванлтх контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
\'разi змiн справедливоi BapTocTi дебiторськоi заборгованостi. що мають мiсце на звiтну дату, TaKi змiни визнаюТЬся У

Подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйсню€ться

]
прIlб},тку (збитку) звiтного перiолу,

J
J

тодi, коли Товариство ста€ стороною
2.з.5. Зобов'язання: Крелrrrорс"*а заборгованiсть визнаеться як зобов'язання
.]оГоВор},та'внаслiдокц"о.о,набУваеюриДиtIнезобов'язаннясIlЛаТиТигрошовiкошТи.
НИЖЧеНаВеДеНИХ ОЗНаК:
п.lточнi зобов,язанця - це зобов,язання, якi вiдповiдають однiЙ або декiльком iЗ
пiдлягас погашенню протяго\t
зобов'язання
або
зобов'язантrя
Ilогасити
келlвнtIцтво Товариства сподiваеться
]з]н._]LLqтII rriсяцiв пiсля звiтного

перiолу;

_:-л-лл,.тIтI! плгqттIАЕЕq зобов'язання
lпбпп'яq
протяго1\{ щона'Тпtенше
Ke:lBH;lltTBo Товариства не мае безумовного права вiдстрочити погашентlя
-з :Ha_]LцTll

rriсяцiв пiсля звiтного перiоду.

I:,...чнi зобов'язання визнаються
П..т.-,чь-. зобов'язанrrя

au

yrou" вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань,

оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю,

оцiнюс за сумою первlсного
llcT..чT, кре_]IIторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство

J
J

:f,\l, Hr\ факт1 prI. якщо вплив дисконтування с несуттевим,

i,з.ь, З.орrання qiнансових активiв та зобовtязань: Фiнансовi активи та
Тч-)ВзРllство \{ас юрli.IlIчне право здiЙсr*овати залiк визнанrтх
эеа-liзr BaTI1 aKTITB та вI]конати зобов'язання одночасно,

у бшrансi сум i

зобов'язанrш згортаються, якщо

мае HaMip або зробити взасмозалiк, або

2.{. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
ОСНОВНИМ ЗаСОбОМ, ЯКЩО BiH
].J.1. tslrзнання та оцiнка ocHoBHIlx засобiв: Товариство визнае матерiальниЙ Об'еКТ
здiйснення адмiнiстративних
або
послуг,
для
наданrui
свосТ
прочесi
дiяльностi,
\ трI{\1).сться з }1етою вIlкористання iх у
та
очiкуваний строк корисНого викориСтання (експЛуатачii) яких бiльше одного року

i соцiа-тьно-К},,rьт},рниХ ф>iнкцiti,
BapTicTb якttх бiльше 6000 грн.

.
амортизацiя та буль-якi
}. подапьшОьtу ocHoBHi засобИ оцiттюютьсЯ за ix собiвартiстЮ MiHyc буль-яка накопиtlена
переоцiнки викJIючаеться з
накопlленi збиткlr вiд зпtеншенtш корисностi. Сума накоплтченоi амортизацii на дату
активу,
суми
переоцiненоi
Щооцiнка, яка входить
BanoBoi бапансовоi BapTocTi активу та чистоi aу*", napapu*oBaHoT до
вiдповiдного
визнанн,I
припинясться
коли
прибуiку,
-]о с..цаду власного капiталу, переноситьс" ло ,,aроaподiпarо.о
.

активу.

основних засобiв витрати на щоденне
2.4.2. ПодаЛьшi BrrTpaTп: Товарl,tсТво не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта
в прибутку чи збитку, коли вони
обслуговува"*, рa*оr'та технiчне обслуговування об'скта. [I,i витрати визнаються
подальшi витрати, якi задовольн,Iють
понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта oano"nr" засобiв визнаються TaKi
крr,rтерiям визнаннrI активу.

засобiв:

: _ _ __л л___л
метоДом iз застоСуванIтIМ
ДrrортизачiЯ основниХ засобiВ Товариства нараховуетЬся прямолiНiйним

2.-1,3.

Амортизацiя основних

TaKI]D( СТРОКlВ

корисного використання:

Строки корисного
використаЕIUI,
ooKiB
20
5

?

шини дJUI автоматиtIного оброблення iнформацii

зчитуванIUI або друку iнформачii, пов'язанi з ними комп'ютернi
pofiTi, таlабо програм, якi
програми (KpiM програм, urrpur" на придбаши якLD( визнаються
системи, комутатори,
iнформацiйнi
iншi
активом),
вn'знаються нематерiальнrшr
та
засоби i;1 пiдкпочення
живленIUI
безперебiйного
модеми,
джерела
маршрутизатори, Модулi,

з ними засоби

пов'язанi

,.п.фоrr" (в тЪму числi стiльниковi), мiкрофони

до^.1йuоrУн-iкацiйниХ'мереж,
,,,,,-

-л_-:л_-

tP4n9lrwРrnr Jowvvlr
:--лм.п.6ттттr
,*тIпяптi
Iлv lPJ Ivrwп rrr, rrуt,rфлlr,
шlш1 основн1

Клпп

i

рацiТ,

rmTmAEL

5

i-оецтяп
д Еr,
аrr9Yrл

засоои

4

мебпi
"л- -,лл

1
;

ЩeншIaМopTиЗyютЬcяПpoTягoмтepмiнy.TxкopиснoгoBикopистaннlI.

Ау:_р]l.л1llу:::"у::::'1жт"":"::ч
Ф^lrШJ по"""uЪr", коли BiH стае придатним дIя використання
Амортизацiю
ШvРlЦJ@ЦШ активу
-l
на дату, з
як
;;;;;,];;:-;;-;;
класифiкутоть
з якоi актив класифi
утрIд\,Iуваниi дrя продажу, або
a шо* дат, яка вiдdувасться
ранiше: на дату, "'""JT
я(оi припиняють визнанIU1 активу,
:___ за вирахуваIrнrIм
_.__л. к..
буль-якоi
2.4.4. Нематерiальнi u*r""", Нематерiальнi активи оцir*оються за собiвартiстю
нематерiальних
Амортизацiя
корисностi.
зменшеншI
вiд
збиткь
цzкопиtlеноi амортизацiт та будь-яких накопичеЕIо(
uпr*и, якi виникають у результатi
акгtшiв здiйсrпоеться з використаннrIм прямолiнiйного методу. Нематерiаль"i
чинностi
TepMiHy
цих Irрав з урахуванням таких
tIротягом
амортизуються
або iнших юридиtIних прав,
договiрних

r-l

.rомеже
омежень:

IJ"л""*ri

Строк дii права користування

-.rn

з нr* права (право на лiтераryрнi, художнi, музиЕIн1
"yMiжrni
програми для електронно-обчислшоваrrьних машин,
компiютернi програми,
'ланlо<;,

авторське цраво та

,"орr,
компЙяцii ланlос

16аз

\ Kni

фо"о.рчr", вiдеограми, передач (програми)

виmати на ппIr:бання яких визнаютьсд

Вiдповiдно

правовстановлюючого
документа, aше не менш
Dоки

до

як

2

__--

J
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Якщо вйповiдно до цравовстановJIюючого документа строк дiТ права користуванIuI нематерiального активу не
встzlновлено, такий строк становить вiд 2 до 10 poKiB.

2.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних акгивiв: На кожну звiтну даry Товариство
очiшо€, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшLlтися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb
аь-тпву до с)iми Його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо ср{а очirgrваного вiдшкодуваншI активу менша
вiд його бшrансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибугках чи збитках, якщо актив не облiков;rють
за переошiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд змеIшеш{я корисностi, визнаний дJuI активу (за виrrятком
гушiJIу) в попереднiх перiодах, Товариство сторIIуе, якщо i тiльки якщо змirпшrися цопереднi оцiнки, застосованi для
ввЕаченЕя суми очiкуваного вiдшкодуваннrl. Пiсля визнання збитку вЦ зменшеннrI корисностi а:шортизацiя ocHoBHro<
засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення перегJuIнутоТ балансовоi BapTocTi необоротного активу

=l

Г1

Ёr

Еа систематЕtIнй ocHoBi протягом строку корисного використаннrI.
2.5. Облiковi полiтики щодо запасiв
Зашаси шри первiсному визнаннi облiковуються за собЬартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв вкJIючае Bci витрати

Гl
Гl

на придбашrя, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до iх теперiшнього
мiсцезнаходкеЕня та цриведеншI ix у теперiшнiй стан. В звiтi про фiнансовий стан запаси вiдображаються за
наймеrтrпою iз шох велиЕIин: первiсною вартiстю або вартiстю реалiзацiт. Метод оцiнки вибуття запась - метод

собЬартостi першю( за часом надходженнJI запасiв (ФIФО).
2.б. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, угримуваних для продажу
Товариство шrасифiкуе непоточний актив як утрl,шrлраний для продажу, якщо його балансова BapTicTb буле в
(rcновному вiлJпкодовуватися IIIJUIхoM операцiТ цродажу, а не поточного використання. Непоточнi активи,
утрипгуванi
дJIя продажу, оцirпоються i вiдображаються в бlхгалтерському облiку за наiшrленшою з двох величин: балансовою або
сцр€lведIивою вартiстю з вирахуванIuIм витрат на операцii пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не
Еарtlховуеться. Збиток вiд зменшеншI корисностi при первiсному чи подitльшому списаннi активу до справедlлвоI
BapTocTi за вирах}ъанIuIм витрат на цродаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.
2.7. Облiковi полiтики щодо оренди
ФЬансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi з цравом власностi
на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнас фiнансову оренду як активи та зобов'язаIfiIя за
с).мами, що дорiвr*оють сцраведливiй BapTocTi орендованого маЙна на початок оренди або (якщо вони меншi за
справелrпву BapTicTb) за теперiшньою BapTicTto мiнiмальнrл< орендних гшатежiв. Мiнiмальнi оренднi гшатежi
розподiJu{Iоться мiж фiнансовими витратами та змеЕшенIuIм непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати
розподiJUIються на кожец перiод таким чином, щоб забезпечити стагry перiодLlчну ставку вiдсотка на залишок
зобов'гзаш. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тлгх перiодах, у яких вони були понесенi.
Потiтшса HapaxyBaцIul амортизацii на орендованi активи, що амортиз}.ються, узгоджена iз стандартною полiтикою
Товарпсгва щодо подiбних активiв.
OpeHrra акглвЬ, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично зz}лишtlються в
ореЕlод:лвIц, шасифiкуеться як огrерацiйна оренда. Оренднi гшrатежi за угодою про операцiйну оренлу визнzlються як
вкIрffrп на прлr,tолiнiЙнiЙ ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiЙну оренду
Товариство визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при
огрплашi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
2.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Вrграти з податку на прибуток явJIяють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточнtй податок
вЕзначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сгшатi (вiдшкодуванrпо) щоло оподаткованого прибутку
(збкгry) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використаннJIм податкових
ставо& чиннlD( (або в основному чинних) на даry балансу.
Вiдсгрочеrшй податок розрЕ|ховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе собою податковi активи або
зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в
бшlавсi та ik податковою базою.
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Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасовшr рiзниць, що пiдrягають
оцодаткранrшо. Вiдстроченi податковi актIши визнаються з ypaxyBaHIUIM iMoBipHocTi наявностi в маЙбутrъому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають

_-+ь,
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вЕра,r(уванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових aKTrmiB перегJUIдаеться на кожну дчry Й зменшуеться в тiЙ
Mipi, у якiй бiльше не icнye ймовiрностi того, що буле отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, булуть застосовуватися в перiодi
ремiзацii вiдповiднрпl активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i
зь_-Iючае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi
-rlзнаються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо rrодаток наJIежить до статей, якi вiдображено
оезIIосередньо у власному капlтал1 в тому самому чи в lншому IIерlодt.

2.9.

l

облiковi полiтики щодо iнmlrx активiв та зобов'язань
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мае теперiшlпо заборгованiсть (юриличну або
2.9.1. Забезпечення: Забезпечення визЕаються, коли Товариство
внаслiдок минулоi подiТ, icHye ЙoBipHicTb (;Ч-.9_T-.,:..y:*T_",,Trj,J,":*жiJ;#,,iiT"-jJ^Ti
коЕструктивну)
oEcTpyкr шJну' ],trauJrrлl
собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити ср{у
rбов'язаtшя

вимагатиме;ибЙ pec}pciB, котрiвтЙють у

(ocHoBHro< та додаткових) вiдпусток,
Розмiр створеного резерву
Товариства.
полiтики
облiковоi
'озрах)лок такого резерву здiйсr*оеться на пiдставi ,rpuu"n
Розмiр
-- на
- кiнець року,
lrrЛJr/rrФvir"""ruризацiТ
бl]rrJUIU^ пiдл".u.
, :,:| вirгryсrок
-:-,:-;
з Klnbкocтl д]HiB фактично невикориСТаНОТ
, "]*11I"1т:,1"лJт.:tч":ж",:""ijж:нJJ,
,.r...ro*norroaoa" виходячи
сум, розраховуються
: _:;\,,, aa"", Itu соцiальне страхування з цих ".rno
такого розрахунку, Також
-:: _f--.illка\Iи вiдгryстки та iхнього "aрaо""ол.rrоaо auрЬОirку на момент проведення
необхiдностi
вра\овуватися iншi об'ективнi фактори, що вtIливають на р9]l1y::iл1::l"л:::i::,1y;л::*'

бов'жаrшя. Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчнlл<
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:.].:..;якоригУЮчапроВоДкавбУхгалтерськомУоблiкузгiДноДаних'"""].Т.111lii.Y:.р"'ВlдГtУсТок.
працiвникам як витрати та як зобов'язання
] i,]. Вlrп,lатlt працiвнлtкам: Товариство визнае kopoTkocTpokoBi виплати
BapTicTb короткострокових виплат
очiкувану
визнае
.. ч вiiра\\,вання будь-якоТ вхtе сплаченоi aуr". tо"uриство
- пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi
:.._знllкаrт за вiдсутнiсть як забезпе.rarrо
"iд.rусток

нз lrайбr,тнi вигIлати вiдпускншr.
_л .l_п_опrтптрп
Товариство tlTt
утримувало внески lз зар обiтноi
].q.3. ПeHcil-rHi зобов'язання: вiдповiдно до украiнського законодавства,
як процентнi вiдрахування iз поточних
.-.:ii праltiвнltкiв до Пенсiйного фонду, поточнi внески розрахов},Iоться
перiолi, в якому були наданi працiвниками tlосJryги, що
:::;]\}вань заробiтноi ллатнi, TaKi витрати вiдображаються у
платшI,
j.; -:]_1ТЬ trt право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна

:;з]

доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi
:,1l_|.1, -fоходи та вIIтрати: доходитавитративизнаютьсязаметодомнарахування,
чи збiльшення
-..._: - ше збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiЬлу у виглядi надходженн,I
за вишIтком
активiв,
зменшення зобов'язань, результатом чого € збiльшення чистих
2.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що

€

"

:.lcHocTi активiв або у виглядi
,.,пення. пов'язаного з внесками учасникlв,
- ,.. - зtIзнасться у звiтi про прибутки,а збит*и за умови вiдповiл,ностi визначенню та критерiям визнання, Визнання
зменшення зобов'язань,
_ .,. ] -\ вi:бувасться одночасно з визнаннrIм збiльшення активiв або
або
- .,- : Bi_r продажу фiнансовлтх iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ нерухомостi або iнших активiв визнаеться у прибутку
1,: . :,-, В разi заловолення Bcix наведених далi умов:
i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий iHcTpyMeHT,
, _;;:;iCTBo передало покупцевi cyTTcBi ризики
..=; - liцiГIн}, HepyxoMicTb або iншi активи;
яка зазвичай пов'язана з
. _.зарltствоN{ не зitлишасться aнi подальша участь управлiнського персоналу у формi,
iнвестицiйною нерухомiстю або
. .,,_,-:нrrяrt. aHi ефективний контрол" ru пролu"rr" фiпuп"овими iнструментами,
- ;1\1i1 аКТllВа\lИ,
_ ,,,,. rо\о.]\,\1ожна достовiрно оцiнити;
i, _,.pno. Йо :о То"ариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
-]-

:

:.:.!]Tll. якi були або булуть понесенi у зв'язку

з операцiею, можна достовlрно оцlнити,

_]rrBheH:lt вIlзнаються доходом лише у разi, якщо:
_::]a' TL]BaPlIcTBa на одержання виrrлат за дивiдендами встановлено;
- ;:,.l:,з;рнiсто. l.l1о aпо"о*iчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiЙдуть до Товариства;
:" 1,1,, :Itвi-]ендiв пtожна достовiрно оцiнити'
.
вlдповlд(HocTi визначенню та критерiям визнання. Визнання
..:,t,:: вItзнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови
з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань,
-- \ur.T\ вi:бl,васться одночасно
чи амортизацii активiв або
вигiд протягом облiкового п€рlоду]:::ljij:,б,:ття
економiчних
3;l,рзтtt - це зN{еншення
зменшення, пов'язаного
винятком
за
активiв,
, э;lг.rя:i вIiникненнJ{ зобов'язань, результатом чого е зменшенIц чистих
] iil;Llaтa\lи )л]асникам,

вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанrшм
3,:.peTlt вtIзнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови
активiв,
_ : ,.-тьшення зобов'язань або зменшення
9 z ____:_. л,.л__л,.:._.,,
коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд
З;lтратll негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки,
вiдповiдають або r1ерестають вiдповiдати визнанню як
.1,. To:i та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
::-.;lB\, 1,звiтi про фiнансовий стан.
тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнаннJI
з,,_эатtt визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у

аrтшу.

тому ж перiодi, що й вiдповiо"lоо]:11
__л*:_л_:л1
вкграти, понесенi у зв,язку з отриманнrIм доходу, визнаються у
iHcTplMeHTy та не капlт€шlзуються
2.10.2.Витрати за позиками: витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового
ях частиЕа собiвартостi активiв, "".r*r""" "* ","rpur" перiолу. 1оъагиств3_1iнllт.:л_"лч::_:"
оулiu"й*ч uбо виробництва квалiфiкованого акТИВУ, ЯК ЧаСТИНа

::,ж,.#

L##;;";"d";;";;^;;"'й;а;й,

бiBapTocTi цього активу.

.10.3. ОпеРацiI

З iноземною валютою: операцii в iноземнiй

Ba.lшoTi облiковуються

в

украТнських гривIUп за

операцiй.
обмiну Начiон€шьного банку УкраiЪи на дату проведенш{
в грхвню за вiдповiднrдли курсами
перераховуються
ваJIютах,
в
iноземшоr
doHeTapHi активи та зобьв'язанIuI, вцраженi
фi]fiйш"{

ф.о"

i,"ор*ною соЪiuарт1,1yjлj::::1Т,:"т:i
б;;Й.Ъ;,оiЙ"i "uЙ, oi,o1ay::.:"',u
за справедливою вартlстю в 1ноземнlи
якi..оцiнюються
статт1,
HeMoHeTapHi
iлображаються за к}рсом на дату операцiТ,

бмiну НБУ на дату

виникJIи
справедIивОТ BapTocTi. Результат курсових рiзниIъ, що
aJпoTi, вiдображаюТься за курсОм Еа датУ визначеннЯ

прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають,
при перерахунку за монетарними статтями, визнаеться в
зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан
YMoBHi зобов'язання та активи: Товариство IIе визнае упlовнi

2.|а.4.

можливiсть вибуття pecypciB, якi втirпоють у
Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкриваетьa", "*що
аКТr'Ш
визнае упловнi активи. Стисла iНфОРМаuiЯ ПРО УПЛОВНИЙ
собi ъкономiч"iu".од", ;;;;Йо;"ною..товариство не
коли надходженн,I економiчних вигiд е йлrловiрrпш,
розцриваеться)

облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому
2.11. Вiдповцнiсть облiковоi полiтики звiтного перiоду
звiтшошу poui:
полiтицi, що застосовувzrлася в попередньому звlтЕому рощ,
обrriкова полiтика звiтного перiоду вiдповiдае облiковiй

таlабо переглянутих МСФЗ):
].1], HoBi стандарти (особлlлвостi першого застосування нових
мсФЗ 16 <Оренда>, який набувае чинностi 01 сiчня 2019 року,
\1lHicTepcTBo фiнансiВ Украiни, оприлюдниЛо.ru"д"uрr
набуття чинностi в складi мсФз, офiцiйно
Зз сlшенняrt керiвництва Товариства, МСФЗ 16 кОренда, до дuЪ"

_i;B..]eHIlx на веб-сайтi МФ УкраТни, не застосовусться,
iснуючий мсБО 17 та прибирае розмежування
),1сФЗ 16 KOpeH.ra> сruпдuрr вигryщенийу сiчнi 2016 року, замiняе
2019 РОКУ, НОВИЙ СТаНДаРТ
сiчня
з.1
чинностi
:,li;.: фiнансовою та операцiйною орендою, i набирае
(''раво
користуванн,I активом) для всlх орендних
та
платежi,
оренднi
майбутнi

1УlЧ,Т'"u"u'"

,.-li.-lв'язаннЯ, ор.rо",Ъ*е вiлобрЙас
-:,:taBopiB,

1.1.3. Перше застосування
вп.lIIв на rral"rбyTHi

може мати
МСФЗ, що впливас на поточний перiод, або матиме такий вплив, або

перiодrt:
тллл_-.л-_лr.,.?1 1r rn1? ЗГiДНО
На З1,12,201З,
ТОВаРИСТВОМ
,з
по мiжнароднLrх стандартах фiнансовоi звiтноСТi СКЛаДеНа
звiтнйть
::- фiнансова
стандартiв фiнансовоТ звiтностi),
].1,_ ФЗ 1t I lерше застосування Мiжнiролних
Bci мсФз, чиннi станом на кiнець звiтного
..:,, l;:готовшi фiнансовоi звiтностi за звiтнr.rй перiод застосовуваJIися

.::...]}.якiофiчiйнооПриЛЮДненiнавеб.сайтiМiнiстерствафiнансiвУкраIни,атакоЖроЗгЛяДаЛисьвсiновiМСФЗ'
тих МСФЗ, якi офiuiйно оприлюдненi на
.
звiтнiсть Товариства здiЙсrтовалаa"
з

:,-.iiHKa

впливу на фiнансову

"rо.о""о

.. 1-;:irTi \1iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

перiод (чи на будь-який попереднiй перiод) та ik
1,1J. Jобровiльнi змiни в облiковiй полiтицi на поточний
jснrючltl"t або потенцiйний вплив на майбУтнiзвiтнiперiоди(заВиняТкоМ'коЛинемоЖПиВоВиЗнаЧитисУмУ
вп.lltв1,):
.. ;-:б1 в&-IIlся.

3. IcToTHi облiковi судження, оцiнпi значення i допущення,
з оцiнками),
3,1. Розкрlrття суджень керiвництва (KpiM тих, що пов'язанi
на c\,\rIl. якi визнанi у фiнансовiй звiтностi:

TiJjrlli;JJlffiil;J";;"fr;;;";;;,iiйn*,
1

!99гl,--"-

якi надають найбiльш вагомий вплив

та на
якi вп.пиваюI} ,u ryy1:1о_._:",пuо,ься у фiнансовiй звiтностi

ОшrЙову BapTicib активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року,

г-|

------г

(рактOрах, у lul}ry чичJr
ffi::"r'J},"Ь";;;;;#;;;;;;;;бу,"t-_]:"*:,т1_"л"::т:":::у;*1т}ж:",н:жffi::ж#*
викоРистовуе професiйнi судження
.r"рЪлЪuочоi" облiковi оцiнки' керЬничтвО Товариства також

KpiM суджеШ,
"*i
з астосрання облiковоТ полiтики.

г-|

_1

конкретних
3.2. Сулження щоДо операцiй, подiй або умов.за вiдсутностi

;Й;Й

операцiТ, подii або

уrо"", що

не

вiдповiдають конкретним МСФЗ,

МСФЗ:

господарювання, тобто об'ектом iнвестування:
3.3. Судtкення щоДо контролю над iншим суб'ектом
призупиненIUIм обiгу uiнних паперЬ, що не е пiдконтрольнtлt,I
з
пов'язанi
iснують невизначеностi, якi можуть бути
i може суттсво вIIлинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB,
Товариства

-]

керЬничтву

фu*rороЙ,

3,4, СуджеНня щодО основниХ засобiв:
,_.,,л, ооллбПri qrпIП пiн vтпиргч€ться з метою
метс використанIUI "1х у lrроцесi
Товариство визнае матерiальний об'ект основним засобом, упrо 1iH утримусться
адмiнiстратшйоr- i соцiально-культурнпс функцiй, очiкуваний
свосТ дiяльностi, надання посJryг, або дrя здiйсненlrя

строк корисного викори"ru"r"'(експлуатацii)

;_
r-l

яких бiльше Ъд"о.о року та uup,i"l#fr.lTi;;i,"uorlouT^t*I
MiHyc буль-яка накопитIена амортизацiя та бУЛЬ-ЯКi

tr#"l:'#;T;";#i:#:#Ъ,Ж;;'.;';;"i-^iohuup..i.r*o

l

9

*]

-l
]

tt
tl

-l

t1

Гl
Гl

t:
Гl
Гl

г1
г]

гl

з
накопиченоi амортизацiт на дату переоцiнки викJIючаеться
накоци.Iенi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
.,"р"р*ованоТ до переоцiненоi сулли
BarroBoi балансовоi BapTocTi активу та чистоТ
"уr",
прибутку, коли припин,Iеться визЕанн,I вlдповlдного
,1о скJIаду власного капiталу, переноситьс" до "aроa.rодirra"о.о

*,*{ Д:чly,_1l1jjly]i

аJхгшу.

35. Сулх<ення щодо запасiв:

придбанrrя. СобЬартiсть запасiв вкJIючас Bci витрати на
запасЕ прп первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю
,ro""..ii пiд чаJдоставки запасiв дО tx ТеПеРiШrЪОГО МiСЦеЗНаХОДЖеШUI
ryплfuша витрати "u.rфроо*у р iнтrriвитрur",
вiдображаються за наймеrшlою iз двох велшIин:
та приведення rx У теперiшнiй стан. В звiтi .rро фi"ч"aовrй стан запаси
ПершID( За Часом

первiсною вартiстю
ЕiчDо.ФкеннrI запасiв

запась
реаrriзuui.i мътод оцiнки вибуття

й;й

"а;
(ФIФо).

-

Метод Собьартостi

3.6. Сушкешня щодо вiдстрочених податкiв:

вiдсгрочешй

собою податковi активи або
метчд:у_обa]ку
1обов,я1111тlлl"j:,
мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в
результаП тимtIасових рiзниць

rооurо*Бй;;;;;;;;;; o-u""o"^

зобов'язаrшЯ, що виникають У
балапсi та ii податковоЮ базою'

!rл< рiзниць,
rптLсq
ппавилоВiлсгроченi податковi зобов'язання визнаються, як цравипо, *ооо_ _1:т ,:::]::::
з ypaxyBaHIuIM iMoBipHocTi наявностi
оподаткуваНню. ВiдстрОченi податковi активи визнаються
можуть бути^ використанi тrдrлчасовi рiзницi,
оподатковуваного прибутку, за рахунок

що пiдлягають
в майбутньому
що пiдlягають

в тiй
"no.o
aKTrmiB перегJUIдаеться на кожну дату й зменшуеться
вЕр:rхуваннЮ. Балансова BapTicTb вiдстроченИХ ПОДаТКОВ'D(

оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
або частково
вtrкористати вигоду вiд вiдстроченого податкового
DqптлллD\/аятисq в
ll перrод1
як очiкуеться, булуть застосовуватися
якi,
ставками,
вiдсгрочений податок розраховуеться за податковими
або
витати
дохiд i
як
Товариство визнас потЬчнi ,u uiд"rро,r"нi податки
ршriзачii вiпповiднlо< *rйЬ ado зобов'язань.
якi
подiй,
або
операчiй
вiд
випаДкiв, коли податки виникають
вкJIючае в прибутоК або збитоК за звiтниЙ *|ioo, oKpiM
ввнz}ються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу,
якщо податок належить до статей, якi вiдображено
Товариство визнае ,rbro.r"i та вiдстроченi податки у капiтаlti,
перiолi,
безпосередrьо у власному капiталi ioп,ty самому чи в iншому

мФi, у лсiй бiльше

о i"Б"

ы"BipHocTi.го.о,*о бц:

зу::jй
активу повнiстто

"

3.7. Сулження щодо дебiторськоi

за_боргованостi:

бшrансова BapTicTb дебiторськоi заборгованостi за договорами

_л :,____лт
_лкi_ллат rпт заборгованостi
оqбппгпрянпстi дорЬrшое
поп,
ti
iншоi дебiторськоТ
та

справелIIивоТ BapTocTi.

Товариство
за договорами та iншоТ дебiторськоi заборгованостi
При визначе"r,i ,rо.аш.rrня дебiторськоi заборгованостi
звiтцоТ
дати,
та
до
за перiодi дати виникнення заборгованостi
враховуе будь-якi змiни кредитоспроможносii дебiтора

3.8.СулженнящодозабезпеченЬ:
Z---_^_^,-:лл_ l/-лл.,-,-ттпl обп rпцсmvютлптrv\ R
заборгованiсть (юридичну або KoHcTpyKTlBHy) внаслiдок
забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшtпо
нiж неможливо), що погашенIUI зобов'язання вимагатиме
мrшулоТ подiТ, icHye Ы"ЬЙ"i"r" GоЬо бiльше "ой""о,
i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язанIUI,
вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
та додатковrо<) вiдrryсток, Розрахунок такого
Товариство також створюе резерв витрат па oIUIaTy щорiчних_(основнI,D(
оIIлати вiдгryсток
правlтl облiковоi .ronir"*" Товариства. PoiMip створеного резерву
резерву здiйсtшоетьс" ,,Ъ ,iд.ruui
на соцiальне
вiдрахуванrrя
p...puY вiдгryсток, вкIIючаючи
пiдлягае irшентаризаЧii на кiнецЬ року. РозмiР вiдрахранЬ ло
вiдгryстки та
гrрацiвниками
невикористаноТ
страхрання з цI,D( сум, розраховуют"." uйЙ"', nin"*o.ri днiв фiктично
iHmi
врtlховуватися
можуть
tu*o*
rчuо.о розрахунку,
iхнього середньоденного заробiтку на момент цроведено
в
проводка
коригуточа
необхiдностi
робиться
покzlзника. У разi
об'ектlшнi фактори, що вIIпивають на розрахунок цього
згiдно данш< iнвентаризацii резерву вiдпусток,

Оуо-r"р"Йому^облiку

3.9. Супження щодо умовних акгивiв i зобов'язань:
стан Товариства. Iнформачiя про }мовне зобов'язаrпtя
товариство не визнас yMoBHi зобов'язання ",ыri про фiнансовий
не е вiддаленою, Товариство
вибуття ресурсiв"якiвтi-lпоють у собi економiчнi вигоди,
розкриваеться, якщо можливiсть
вигlд е
актив розкриваеться, коли надходженн,I економlчник
не визнае умовн1 активи. Стисла iнформачiяфо умовний
fпr,roBipHlTr,r.

iHcTpyMeHTiB:

3.10. Сулження щодо справедливоТ BapTocTi фiнансових
на органiзованих фiнансових ринках, розрitховуеться на
;й;;ой" BapTicTb iЙстицiй, що активно обертаються
торгЬ_на звiтну дату, Ё i".r^ випадках оцiнка справедlIвоi
ocHoBi поточнот ринковоi BapTocTi на момент закриття
грошовик. потокiв, iснуючоi економiчноТ си:ryачii,
BapTocTi фуЕтуеться на судженнях щодо .передбачуваншr_*9I;-н*
з BpaxyBaHHrIM вимог МСФЗ 13 кОцirжа
unu.r*r^ рi.rrЙ фiнансовrлr,r iHcTpyMeHTaM, та iншrлr факторiв

;;;;;i;,

п

справедливоТ BapTocTi>.

Fгл-ИбУТОК

f-l

оподаткуванIш з податку на
до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. lЗ4 ПКУ об'ектом
шляхом кориryванIuI
визначасться
ykparrп,r та за Ti межами, який
е прибуток iз джерелом походженшI з

i;l1;?#;:;1yffi&"AT*iuи'o"*"o

10

*l
*l

-t
*|

.j,-:ьшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у
_:;.iCOBiIi звiтностi пiд.rриеr.r"а вiдповiдно до нацiональних положень (станлартiв) бухга,,lтерського об"тiкl,або
III <По-rаток на
:-:]ГО-]Нllх стандартiв фiнансовоi звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень розд.
. 1-1ц

цiдприсмств>

,

_

],r8.j ст. 1з8

*l
-|

*|

ПКУ.

пп, 138.1 та 138.2 ст. 138 пкУ фiнансовий результат до оподаткування, зокре}tа збi--rьшl,сться на с\l1)
нацiонаlьнlтх п0-1о,.\ень
: r.,, _'ззнот амортизацiт основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно -]о
\
_ _ _,.;i;; ;)*;Йr*ого облiку або мiжнарод""* .ru"дартiв фiнансовоТ звiтнОСТi Та З\{еНШ\(ТЬСq на c\\f
ПК}
1,18
138.-1
ст.
п.
активiв вiдповiдно до
_ _ _.,.,U."OT аrtортизацiТ основних засобiв або нематерi?tльних

:]

-

_

_:

: З;l;l
_-

l

ПеРi ох

пкУ

визначено порядок розрахунку

амортизац1ii

ocHoBHrTx засобiв або HertaTepia-TbHItx

не перевищуе двадцяти мiльйонiв гривень, мае право приЙняти рiшення пРО

aKTIBiB

НеЗаСТОСУВаНIUI

Ill ПКУ, не бiльше одного piвy rrротягом
]:; ::c]B11Oi сlкl,пностi poKiB В кожномУ з якиХ виконуетьсЯ цей критерiй щодо розмiру доходУ. Про прийняте
:, -:i.r Гi-lатнlIк податкУ зtвначае у подilгковiй звiтностi з цього податку, що подасться за перший piK в такiй
..,э:еэвнiiI сl.купностi poKiB. В подальшi роки такоi сукупностi коригуваннr1 фiнансового результату також не
..' _..a...оrься(iрiм вiд'емного значення об'скта оподаткуванIтI минулих rrодаткових (звiтних) poKiB).
,

, , -., .j,,, .LrlaTKoBиx (звiiних) poKiB), визначенi вiдповiдно до положень розд.

-l

ycl рlзниц1
:э":;iствО прлtйнялО рiшення про незастосуванIUI коригувань фiнансового результату до оподаткування на
вiдповiдно
(звiтних)
poKiB),
визначенi
до
податкових
минулих
оtrодаткуваншI
об'екта
значення
.:-li вi:'сlrного
(за вирахуваншIм непрямих податкiв),
дохiд
наступному
в
будь-якому
пку,
III
рiчний
роцi
-,.-,,..,.", розriлу
перевищуе двадцять
:,:]:;Ч€НIII-I за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiол
коригування
шляхом
з
такого
починаючи
року
',l-:;;-ltHiB грIвень! такий платНик визначаС об'ект оподаткування
ПКУ.
IIl
ПОЛОЖеНЬ
вiДпОвiДНО
ДО
РОЗД.
:;нсового результату до оподаткування на yci рiзничi, визначенi

-|

-r.

_

-

-l
*l

f*l

f

-l
-l

]. Iншi с},дrкення:

''''_.."

вллинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.
дисконтування: Ставка дисконту - це rrроцентна ставка, яка використовусться для перерахунк},
:,l_-...lix потокiв доходiв в сдине значення теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi, яка е баЗОЮ ДЛЯ ВИЗНаЧеННЯ РИНКОВОi
..: :;_j бiзнес1., З економiчноi точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений
обiекти iнвестуванrrя , або - ставка доходУ за альтернаТивнимИ варiантаirlИ
: :-- -;] 1 вr:повiлнi з piBHeM ризику
"одl6"i
на
-..; .;ll-tiii iз зiставляння рiвня ризику Дату оцiнки. Ставка дисконту мас визначатися з урахуванням трьох факторiв:
- ::- ]: ]\f i lto,+,e сутт€во
-.,::-_],]СТtsНLUl ставок

.

:

:

-] , -;Ti грошей у часi;

..:

_OCTi

Йерел,'якi .unyuurr"." для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi piBHi компенсацii;

очiкуваних у майбутньому лоходiв.
-;.:ТОР) p,,.,iny або мiри ймовiрностi отриманшI
з1.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у
:::i.\ не вве.]ено тимчасову адмlнlстрацlrtr або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 11,8 % рiчних,
IIосиланням
_--орltашiя. що використана для визначення середньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайту НБу за
".
строкових
депозитiв
.-;s: Ъапk,qоч.uа/сопtrоl/uk/аlliпfо роздiл "Вартiсть
активiв, якi оцiнюються за амортизованою
-1,:;ыення щодо виllвлення ознак знецiнення активiв: Вiдносно фiнансових
звiтну дату визначас piBeHb кредитцого
на
кожну
та
активiв
виникнення
э.:тiстю. Товариство на дату
фiнансових
:::]IlK\.
за
.rlвзрllство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якl оцlнюються
(при
значному
активу
.
у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ фiнансового
"upiiarro,
'OPrrr.O"Uno,6
пр.д"r"о-зпецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними
пр.дrrrо.о
_ _".;.-'lt на

збLrьшеннi

I

Г-1

*l

-1

ризику/для

разi незначногО зростання кредитного ризику),
Зазвичаtt очiкуЬтiся, що очiкуваНi крелитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до того, як фiнансовий
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT
lцc1p).tn'1eцT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до

i.РеJ.IIТНИМИ збиткамИ (у

-1
=ъ*

1

::].fНliЦТВо Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових iHcTpyMeHTtB, цо
:'.:-i.b -.о.*1uлУ фiнансовlо< unr""i". ПрофесЙне судження за циМ питанням фунтуеться на оцiнцi ризикiв
якi
_ .:i.L]вого iHcrpyMerrY, його прибутковоiтi й динамiцi та iцших факторах. Проте icH}ToTb невизначеностi,
Товариства
керiвництву
бlтlt пов'язанi з призупиненням обiгу uiнних паперiв, що не е пiдконтрольним

.тане 11ростроченим аоъ буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, що € специфiчними
наприклад, здiйсненrrя модифiкачii або реструктуризачii).

дlя

tlозиtlt}льника,

мас низький ризик
rРеЛИТНиЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться Еизьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT
зобов'язання
щодо грошових
свот
виконувати
договiрнi
потенцiаrr
потужнiй
мае
позичальник
_-,uarunn' дaфопrу,
roToKiB

у

короткосТроковiЙ перспективi, а несприяТливi змiнИ

в економiчНих

i

дiлових умовах

у

довгостроковiй

rерспективi можуть знизити, аJIе не обов'язково здатнiсть lrозичЕшьника виконувати своТ зобов'язання щодо

:оговiрних грошових потокiв.
того, що
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що N{ають низький кредитний ризик лише на пiдставi
або нiж
Товариства
iнструментами
за iншими фiнансовими
рlIзrtк дефолrу .u ,rr7 е нижчим, нiж ризик дефолту
iре.rитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Товариство здiйснюс дiяльнiсть.

11

-l

очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на пiдставi того.
зi" вваrкався iHcTplMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньопtу звiтному перiоri. аlе не вва)+(асться
:.,1 cTaHoN{ на звiтнУ дату. У такому виrrадку Товариство з'ясову€, чи MzlJto мiсце значне зростання креJI1тного
1j,\ З \ION{9HTy первiсного визнанIUI, а отже чи постаJIа потреба у визнаннi очiкуваних кредIIтнIN збliткiв за весь

Г-д

r-;

:

-t

__1,

rJчiк},ванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.
яrшо кредитний ризик по фiнансовому активу низький, Товариство приймае рiшення про створенш1 резерву
:::]i:\ кредитних збиткiв в момент визнаннJI активу в розмiрi 5О/о вiд справедJIивоi BapTocTi такогО активу. У разi,
:,; ]t-lЗС\.] керiвництва кредитнi збиткИ не очiкуютЬся, абО TaKi, У яких ймовiРнiсть настання вiдсутня, резерв

це.]итнtIх збиткiв
зliзнання таких активiв, може бути нижчим за розмiр в цьому абзацi.

, :::,:],,

...

4.

Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку
_ .]jJ..Bllx активiв, що оцiнюються за с11раведливою вартiстю, з вiдображенt{яМ результатУ переоцlнки
-1.1,

-.

,

1',

'.:., зtiо збriтку, вiдносяться акцii та

паТ

У

(частки) господарських товариств, дебiторська заборгованiсть.

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.
:..: _е:зiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю. Слраведлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до
' - . -... . .. сЛIiск\', оцiнюсться за цiною найкращоi заявки на купiвлю згiдно даних органiзатора торгiвлi.
:, '_- :.l":l'\tають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi iнструменти
_ i:_]аl;ься за показниками на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на
-;]:a,:;LqT.ll{Bimo_rry ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
-r,;;;чзil з:jйснюс операчiю продажу активу, приймаетьсяза основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку) за
_

-J
-J
-J

, ;;:с;lэi{ят-lllвiшrтй ринок.

.._liнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають обставинам та для
::i;.\ с JOCTaTHbo даних, щоб оцiнитИ сrrраведливУ BapTicTb, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та
,.l.. :l,: j зriоч it в IIкористання закритих вхiдних даних.
..i:rз акцiit. шо входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому спискУ оргаНiЗаТОРа ТОРГiВЛi i ПРИ
_,
ja,\1\ нэ \rають визначеноi цiни найкращоi заявки на купiвлю на дату оцiнки, здiйснюеться за останньою балансовою

]:;l

..: _:;тю,
- .: ..l':Hхtt

aKrriit. що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора
паiв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливоТ BapTocTi
,l::;:.,.i,,T;1 собiвартiсть. I-{e може бути толi, коли наявцоТ останньоТ iнформацiТ недостатньо, щоб визначити
BapTiiTb, або коли icHye широкий дiапазон можливих оцiнок справедливоi BapTocTi, а собiвартiсть с
'.a.,.-,,,rt
-;I,:;__l!]ю оцiнкою справедливоi BapTocTi у цьому ДiапаЗОНi,
.., -- | пtlcTaBlt вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Товариство визначас
. ::]J-lIiB\ BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у
_ .r-'...о.'} cTbHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також
- _;'. :B.li. та

_,1 _1;],:il 1,

кон'юнктурi фондового ринку.

:-:.эеrrrIва вартiЙ акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до Списку
.,l.--HTjB. що ]\,IаютЬ ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких
..:jil\ ПаПерiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi, очiкуваннЯ надходженнЯ
,.l.;lб1 THix економiчних вигiд.

!,ебiторська заборгованiсть.

це фiнансовий актив, який являе собою контрактне rrраво отримати грошовi кошти або
.__-rlrit фiнансовий актив вiд iншого суб'екта госгrодарювання.
]эбiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае стороною
.,o"rpuirnr* вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за
aпрuuaоru"ою вартiстю, яка дорiвrrюе BapTocTi trогашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на

J:бiторська заборгованiсть

-

:атl,оцiнки.

подztJIьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за амортизованою собiвартiстю
iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Пiсrя первiСного визнаНня

гjгl
Г-;

-l

якцо С

об'сктивне свiдчення того,

що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова

BapTicTb активу

з\lеншуетьсЯ на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв,

резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначаеться як рiзниця мiж балансовою вартiстю та
,.n.pir""o16 вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд
з}lеншення корисностi вiдdуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та вiдобража€ суму, яка, на думку керiвництва,
на ocHoBi
.]остатня для покриття понесених збиткiв. ,Щля фiнансовлгх активiв, якi с iстотними, резерви створюються
на ocHoBi
iстотними
не
е
iндивiдуально
яких
суми
активiв,
iндивiдуальнот оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових
наявностi
свiдчення
нього
об'ективнi
чи
€
того,
[ри
визначеннi
Товариство
у
.ру.rо"оТ оцiнки. Фактори, якi
розглядае
iнфорплачiю про тендеццiТ неrrогашення заборгованостi у строк,
збиткiв вiд зменшен"" *op"."o.ri,
"*о"аоть
,liKBiдHicTb, платос11ромо*пl.r" боржника. Щля групй лебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв

|2

;f---

L
а.-.

a-

lJъ-

J

гатrузi або
як збiльшення кiлькостi простроченtfi платежiв; негативнi економiчнi умови у
-_]Ilч&lьникiв у групi, таких
-;a,rlафiчномурегiонi.
, сума
л:- зменшенн,I
л..^,,,,тАrrтJс члhl
--.--^ ^F--^-"-,
корисностl
збитку вiд
_ .,:. збlIткiв визнаеться у прибутку чи збитку. якщо в наступному перiопi
зменшення
визнання
пiсля
вiлбуваеться
яка
] ;.'--\СТЬСя i цa зrен-е"""^*о*" бути об'ективно пов'язаним з подiею,
коригування резервiв,
. _ ::l:._rCTi. то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнусться за рахунок

t
I

_

-.
...

.

I

|

-',' . . Ься За

збиткiв вiД зменшен'" *:q"_'_"ло_:l':
рахУноК сТвореного реЗерВУ на ПокриТтя
л л-_л_л
вартlстю З
нескасовно призЕачена як така, що оцiнюеТься за справедливОю

-..r*u.iборrованiстi може-бути

uбо збитку, якщо таке призначення усувае або значно зменшуе
(неузгодженiстю облiку>>), що iнакше виникне внаслiдок
_:Bl:HicTb оцiнки чи визнання (яку iнколи н?lзивають
ними на рiзних пiдставах,
активiв або зобов'язань чи визнанrш прибуткiв або збиткiв за

1:..+;aння\{ результату переочiнки

у прибут*у

_ ::_:::.-:-ч

яка дорiвнюе BapTocTi
__:.....з LrцiHKa дебiторськоТ заборгованостi iдiйсню€ться за справедливою вартiстю,
оцiнки.
на
-, ; .п:_ч. тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв дату
TaKi змiни визнаються у
-,,'
:.,- ,1,1iH справедливоi BapTocTi дебiтЪрськоi auборaо"uпостi, що мають мiсце на звiтну дату,

I

.--

.,.1,;

:,.,; збttткr t звiтного перiолу.

I

за справедливою вартiстю
ocHoBi у
IливоЮ вартiстю на перiодичнiй або неперiодичнiй
використанi
для
вхiднi
та
данi,
,rо - ,arодй*и оцiнювання

Банi для скrrадання оцiнок

-t
-t

п

таких оцiнок).

тобто TaKi оцiнки, якi
перiоду.
звiтного
кожного
кiнець
й стан на
оцiнки (ринковий, дохiдний,
-Метод
Вихiднi данi
витратний)

@в,язань,

-!

],_-эсIt aKTrtBiB та зобов'язань,
_-,:;eHItx за справедливою

Методики

Грошовi кошти

Первiсна

оцir*овання

та
оцiнка
подапьша
грошових коштiв

Офiuiйтнi курси
нБу

Ринковий

здiйсrшосться за
справедливою

вартiстю,

-|

дорiвшое

яка

ix

номiнальнiй

BapTocTi

п

lнстрlrrенти капiталу

Первiсна

оцiнка

r-]

Й3

рiвrя iepapxiT

iHcTpyMeHTiB

капiтаlry
здiйсrцосться за
справедливою

г-]

Ео-tдrrй

вартiстю,

Ринковий для1r,2 piBHiB iepapxii

t-l

ходi якоТ

за

бiржового курсу

в

на дату

оцiнки,
використовуються
закриття
бiржового

був

отршrланий актив.

цiни

iHcTplMeHTiB

ТОРГОВОГО ДUI

капiтаlrу

здiйсrпосться

г-l

дату

визЕаченого

Подальша оцiнка

г-|

на
оцiнки,

торгЪ

вiдсутностi

яка

операчit"

курси

органiзаторЬ
Тх

зазвичай дорiвнюе

цiнi

Офiцifu{i бiржовi

за

сцраведIивою

вартiстю на дату
оцiнки.

Ьестицiйна HepyxoMicTb

t*I

Первiсна

оцiнка
iнвестицiйнот

Ринковий, дохiдний, витратний

оцiнки

HepyxoMocTi

здiйсшоеться

на ринку
HepyxoMocTi, данi

Щiни

професiйншх

за

оцit*овачiв

собiвартiстю.

Подальша оцiнка
iнвестицiйноi

гт

HepyxoMocTi

здiйснrоеться

г*l

сцраведливою

вартiстю на дату
оцiнки.

епозити (*рiщ цqцqэщЦ_дq

I
a-

за

Первiсна

оцiнщ4

Дохiдний

(дисконтудqццд___дрцq9лгх_

Ставки

за

13
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-t

IIETaHIUI та

r90

шЬ)

депозитiв строком

вартiстю,

-I

r-]

r-l
r-l

r-|
t-I

гi

/'

яка

BapTocTi.

Подальша оцiнка
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для визнання до
о.1.1. Облiкова полiтика,
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1

Всього
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1
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Вiдсотки за
Всього
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6.5. Витрати з податку на прибуток.

Поточнi податковi витратIl (:oxi_r)

:

31 грудня 2018 (тис. грн.)
Розрахунки з бюджетом
В т. ч. податок на прибl,ток

*

о.о. iJза€моЗв'язок

31 грулня 2019 (тис. грн.)

l

6
6

1

мiж податковими вIlтратами (доходом) та облiковим ппибчтком:

ЗapеЗyльтaтoмвсiхвидiвдiяльнoстiв20l8poцiToвapисTBooTpиМaлoчистийпpибyтoк"ы
Срла податку на прибуток, що було сплачено в 2019 роцi за розрахунком такого податку за
результатами 2018 року
скJIала 6.0 тис. грн.
фозраховано за нормами податкового законодавства УкраiЪи).

Супlа податку на прибуток, що буде сплачено в 2020 роцi за розрахунком такого податку за
результатами 2019 року

скJIадае 1.0 тис. грн. (розраховано за нормами податкового законодаЪства УкраiЪи).

6.7.

Пр.буrоr.

"u

ur.цir uИ rрruчto

Прибуток, що црипадае на власникiв звичайлптх акцiй:

8265.00 грн.

Cеpeдньoзвaжeнакiлькicтьзвичaйниxaкцiй,щoз"u*oд"л"c@
Базисний прибуток на акцiю за звiтний piK, що припадае на власникiв звlтlаrних

14216000

iменншt акцiй

акцЙ

0.0006 грн.

Poзбaвлeнийпpибyтoкнaaкцiюзaзвiтнийpiк,щoцpипaДaенaBлaс@

_
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6.8. осйовнi засБби,

Балансова BapTicTb

Машини та
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обладнання,
(тис. грн.)
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рокУ ТовариствО придбавалО ocHoBHi засоби на суму
17 тис. грн.
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на
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6.13. Аналiз дебiторськоiзаборгованостi за строками погашення станом на 31.12.20l9 року.
6.13.1. Резерв знецiнення щодо ToBapHoI дебiторськоТ заборгованостi:

станом на 31 грулня 2019 року Товариство створило резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторськоТ заборгованостi на
суму З тис грн. У зв'язку з тим що обслryговуваншI рахунку в цiнних паперrж не щрипинено i керiвництво веде переписку

з дебiтором, резерв сумнiвнlл< боргiв залишився.

Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням,iндIвiдуального пiдходу.
6.13.2, Аналiз товарноТ дебiторськоi заборгованостi, визнаноi повпiстю або частково сумнiвною, за термiнами

погашення:

дебiторська заборгованiсть, визнана повнiстrо або частково сlмнiвною, за термiнами погашеннrI вiдсутня.

6.13.3. Аналiз простроченоi товарно[ дебiторськоТ заборгованостi,
сумнiвною:

яка не визнана повнiстю або

частково

внаслiдок сrryацiТ, яка скJI€Iлась в економiцi УкраiЪи, а також як результат економiчноТ нестабiльностi, що склаrrась на
даry балансу, icHye fu,roBipHicTb того, що активи но зможуть бути реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в ходi
звичайноi дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернонIuI цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контроJIю
ьa
Товариства. Ступiнь повернешilI дебiторськоi заборгованостi Товариству визначасться на пiдставi обставин та
iнформаuii, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi актr,ви на
сьогоднiшнiй деrъ не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.
ьД На
ryмку керiвницгва Товариства, вID(о'дячи з наявнI,D( обставиrr та iнформацii кредитний ризик для фiнансовш< aKTrBiB
Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих aKTrmiB. Враховуючи
той факт, що поточЕа дебiторська заборгованiсть буде погашена у JIютому 2020 pol<y, а кошти знаходяться Еа поточному
!*ахунку. очiryъашЙ кредитниЙ збиток Товариством визнанIЙ при оцiнцi цього фiнансового активу становить <0>.
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б.14. Поточнi фiнансовi

активи, оцiненi,за справедливою

вартiстю
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J

Станом на 31 грудня 2018

Частка

статугному
капiталi

в

Сума,

Результат

тис. грн.

переоцiнки,
тис. грн.

EMiTeHTan

ПАТ

АкцiI

ПАТ

кукртелеком>

0.0001

4

0

0.000l

J

0.000l

4

0

0.0001

J

0.00001

1l

2

0.0000l

1l

кцентренерго>

АкцiТ АТ кМоТоР
СlЧ)

Всього

:_

EMiTeHTa,
%

%

АкцiТ

Станом на 31 грудня 2019 року
в Суrа,
Частка
статутному
тис. грн.
капiталi

19

1,7

Акцii, якi мають котируван}ш на украiЪських фоrцових бiржах оцirпоються

за справедливою вартiстю, з

вiдображеншIм результаry переоцiнки у прибутку або збитку.
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б.15. Поточнi фiнансовi активи, оцiненi за собiвартiстю

г}
I
]г}
щ

Станом на 31 грудня 2018 , тис. грн.

Станом на 31 грудня2Ot9 року, тис. грн..

3674

1931

6.15.1. Поточнi фiнансовi активи, що знаходяться у заставi як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'я3ань:

вiдсутнi.

ш_
lг^

6.15.2. Класифiкацiя оцiнки справедливоi BapTocTi за допомогою icpapxii справедливоi BapTocTi, яка вiдображас
значущiсть вхiдних даних, використаних при складаннi оцiнок та переводи мiж PiBHeM 1 i PiBHeM 2 icpapxii джерел
оцiнки справедливоi BapTocTi:
оцiнки сцраведIивоТ BapTocTi: l piBeHb - Ti, що мztють котцруванIuI,
та сшостережуванi,2 piBeHb - Ti, що не мають котирувань, але спостережуванi, 3 piBeHb Ti, що не мають котируваIь i не е

рЬеш

,J[

r-л

iepapxiT справедлрвоТ BapTocTi, до якого н€}лежать

спостерепq/ваЕими.

ш

гц
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Iнформацiя про власний капiтал Товариства: власний капiтал Товариства станоDI на 31 грулня 2019 року складае 7222
тис.грн.
Структура капiтаlry:
Зареестрований стаryтний капiтал - 7108 тис. грн.
Резервний капiтал - 106 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток - 8 тис. грн.
Капiтал Товариства пiдлягае державному реryлюваннrI та у вiдповiдностi з cT.l7 Закону УкраiЪи кПро цiннi папери та
фондовий ринок) повинен бути не менший нiж 7 млн. грн.
Bci зовнiшнi вшиоги щодо капiтаlrу Товариством виконанi.

Iг\_
I

t

У 2019 poui

ToBaprrcTBoM було отримано прибуток 5.0 тис. грн., 8 тис. грн. нерозподiлений прибуток на кiнець 2019 року.

l-

б.l8. Акцiонерний капiтал. Для кожного класу акчiонерного капiталу.
акцiй, дозволенIlD( до виtryску:
i..

r,
L

Кiлькiсть виtIущених

i

повнiстю сrrлачених акцiй, а також

2lб 000 шryк простих акцiй.
Повнiстю сlrлачеЕих 14 2lб 000 шryк
14

просшп< акцiй.

ви[ущенID(, але не повнiстю сплачених акцiй:

Номiнальна BapTicTb однiеТ акцiТ або факт вiдсутностi

0.50 грн.

Узгодження кiлькостi акцiй в обiry на початок та ца кiнець

14 2|6 000 шryк простих акцiй.

номiнальноi BapTocTi акцiй:

19

перiод,:

право на )л{асть в

капiтаry (п. 79 N4СБО

l

управлiннt акцlонерним

товариством, отриманшI дивiдендiв_ та_ активlв
кПодання фiнансовоi звiтностi>):

Товариства у разi його лiквiдацii, прlшiлеi та обмеження,
якi СупровоДжують цей клас, вкJIючаючи.обмеження з
виIIлати дивiдендiв i повернення капlтаrry, вlдсутнr,
Iдентифiкацiйний

.riдrrр"еrсr"ами (п. 34 мсБО З2 кФiнансовi iнструменти:
.rодu"оп, п. 17 МСБО 24 кРозкриття iнформацii про зв'язанi
сторони>):

KoHTpaKTiB з продажу, вкJIючаючи умови та суми:

Опис характеру призначення кожного резерву

ь

капiталi iп. Tq

ЙсЁО

1

у

власному

кПодання фiнансовоТ звiтностЬ):

бАТ,,к"з"r*ц"""rльонозавод>>о
*од ор"д"п"оТ особи за еЩРПОУ 00З063.З1" 9i{::T"(складеному) капiталi 22,69 |4%
}^,u"ri у статутному

<Мелою>, Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
за еЩРПОУ З8196980, Вiдсоток yIacTi у статутному
(складеному) капiталi 0,L260Yo

ПАТ

тис,грн,
рзервний капiтал в розмiрi 106.0

ьПi,реiёрви вiдсiтнi;
6.Z0. Довгосrоо*о"' кредити

ia неповоязанllх
бuп*iu,u iн-i oo".o.rpo*oBi зобов'язання (у розрiзi повоязанrlх

cTopiH): BИcyTHi.

;;i;;";";.'po*o'iкpап;-псаяиЩoiгlзiФ;niаяйiтаpтаЩor1дr):зiцty1нi.....=...-=...

ол

,...,,Н
:',Ll., .ii

1,,,a

Кр.дrторська заборгованiсть за розрахунками,
С"лuд у розрiзi непов'язаних cTopiH:

_l

31 грудня 2018
Торговельна кредиторська

Заробiтна lrлата та соцiальнi
a

Iнша кредиторська заборгованiсть

Всього кредиторська

a
l

кредиторська заборгованiсть е короткостроковою,
t
!

.rpocTpore"a кредиторська заборгованiсть за розрахунками,
яка не визнана повнlстю або частково доходом, вiдсутня,
вiдсутнiй.

poui, у т,ч, перед пов'язанIдuи
розрахунками у звiтному
1 7,0 тис
lщя створення резерву вiдгryсток в cyMi
групня 20 1 8 року пiдприемство мас поточнi забезпечення
грн. , на 31 грудня 2019 року 24,0 тис,грн,

Станом на

З1

20

Г":

t-

6.24,|. Склад грошовil койтi"

грошовi оошr"

та Тх

у розрiзi

вuUIют,

у

т,ч,

еквiваленти недоступнi д{я

срry ttit тис. грн., ъlа3|

12,201'9 р- на поточному рахунку

б""ч_1l--Ч
iпрtвдтьАнк". Грошовi кошти та уiх еквiваленти

140 тис. грн. Поточний рахунок вiдкрито

l:

недоступнi для вцщgруlfеgчдддс

м}

L_

"е"р"шо"t "ЙрацiТ

негрошовi операчiТ:

L:

вiдсутнi,

=r*$

iiЁ,.*ffiir$

L_

7.1.1. Мета управлiння

t_
t_
t_
t^_

капiталом:

_лл-'..,тi?.,*ярпiпськ'

,

---^^r----:i
управлiнськI,D( рlшень,
як систему принчипiв та методiв розробки реалiзаuiт
товариство розгJIяда€ управлiння капiталом
ефектr,шного його
забезпеченням
також
а
з рiзноманiтних ддерел,
*u'БЙ
оптим€
t
льним
з
формування*
пов'язаних
На ОбСЯГ i СТРУКryРУ
питанIuI та поточнi ii-.""", ЩО ВПЛИВаЮТЬ
ключовi
ъо"ф".r"а.
дirл;;;i
використанIц у
Механiзм управлiння капiталом
управлiнським персонurлом.
капiтапу, а також джерела його форшryъання, розгJIядаються
у звiтному
,urоurr"'уйБi"* *uoib-or, а також контроль за Тх дотриманням
СТРаТеГii
ЗаГаЛЬНОi
передбачае .rir*y постано"*у uй"й i
йЪналiзу u^ор""ruЙ'у"iх u"лi" каПiiаry; РОЗРОбЛеННЯ
перiодi; удосконаленшI методики визначеннrI
перiоду. При цьому цроВОДИТЬСЯ
управлiння капiталом.
_о_i.яw ня KiH

УправлiнськиЙперсоналзДiйсrпоеогЛяДсТрУкТУрикапiтаlryнакiнецькожItогозВlТного]
;^^#Б_{Фi:*:" ocHoBi отриманих виЪновкiв товариство здiйсшое
аналiз BapTocTi капiталу, його структура
шJUIхом змiни струкryри капiтаlry,
регУлюВаннJIкапiтаlrУшJUIхоМЗаrIУчешUIДоДаТкоВогокапiтаrгУ"б"_tУТ:r:I:'-u'uпо*ВиIIпатиДlвiденДiвта
може здiйсt*овати реryJIюванrrя капiта,,у
погашенIUI iснуточшr позик. Товариство
тенденцiях ринку або
a*irn оrr"рuчiйному середовищi,
з
"
Система угтравлiння капiталом може кориryватись )pax,"aHIшM
стратегiТ розвитку.

капiйом Товариства

тd тrалп,l
сцрямовано на досягненц,I IIаступних

цlпеи:

свою дiяльнiсть так, щоб воно
зберегти сцромокнlсть Товариства продовжувати

'йй"iЬ
уrасникiв

товариства та виIuIати iншим зацiКаВЛеНИМ

СТОРОНаМ;

забезпечитиналежнийприбУтоку{асникамТоВарисТВазаВмкиВсТаноВленнюц1,

1*ЪЖiffi""'#Н^'"Т:ТiаIц/,

встановлених peryJulTopoM,

i

i

забезпечувало дохlд дIя
надалi забезпечувало

.н на послуги товариства,

що

В ЯКОСТi
забезпеченIuI здатностi ТОВаРИСТВа фУНКuiОНУВаТИ

пiдприемства, __:_л_,
в
Дiючого ПlДПРИеМСТВа,
вiдображеного В
безперервного дiючогО
qпiйснк)еться. дорlвнюе
qким
_!_л*, ,.*оопiqцq
,.*л_-itшс якtдrл
оотпл здiйсtшоеться,
дорiвrшое cyMi капiтатrу, вiдображеногО
з,
Товариство вважае, що загаJIьна сума капiталу, управлiння

;rх ОблtкоЙю

балансi.

полiтикою):

ТовариствоДотримУсТьсяВиМогдорозмiрУкапiтаlгУ,u"'u"о"п"'="ор'ТУlактами
Нормативний показник

Cr

tT ЗУ кПро uiHHi

rrапери

та фондовий

ринок>

J\b3480-IV вiд 23.02.2006 року

<Торговечь цiннIдпли паперами може
.rро"ад"rи диперську дiяльнiсть, якщо
,Ь" спrrачений коштами статутний
капiтал у розмiрi не менш як 500 тисяч
гривеtIь, брокерську дiяльнiсть - не

менш як 1 мiльйон
андеррайтинг

або

гривень,

дiяльнiсть

L

> Ns5178-

VI вiд 06.07.2012 року

г
__-ъ"--

з

-

не

отримання лiцецзiТ

на

управлiння цiнншrли паперами
"a"tlr
,йля"*

7

мiльйояЬ

проваддешu{ депозитарноТ дiяльностi

депозитарноТ установи

7.108 млн. грн.

юридшIна

особа повинна мати сгшачений
коштами стаryтний капiтал у
не менш як

7

7.108 млн. грн.

висновки щодо пок€}зникiв

управлiння капiтшrом та пояснення ix коlпвань:

реryлятивний капiтал с одним з найважливiших показникiв дiяльностi Товариства. основним призначенням
якого е покриття негативних фiнансових наслiдкiв реалiзацiI ризикiв, що виник€lють при провадженнi
Товариством професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку.
РеryлятивНий капiтал Товариства станоМ на 31 грудня 2019
року сшrадае 7071 тис. грн., що вище
нормативного покЕlзника.
7.2. Розкриття операчiй з

по"'яза"им, сЙрон.ап-

краiЪи пов'язаних осiб:

4

Прiзвище, iм'я та по батьковi

Iнформацiя про особу

Опис взасмозв'язку особи з
Товариством

Бондарчук Юрiй Вiкторович

КраiЪа ресстрацii: YKpaiba.

.Щонченко Iрина МиколаiЪна

KpaiHa реестрацii: YKpaiHa.

Акцiонер Товариства,,Щепонент
депозитапнот чстанови
Акцiонер Товариства, керiвник
Товариства, ,Щепонент
депозитарноi установи, Сторона за
.Щоговором купiвлi-продФку цiнних

фiзичноТ особи

7.2,2.

ц
1]a,

Найменування материнськоТ органiзацii

найменування сторони, яка володiе кiнцевим контролем,

в1дсутIUI.

якщо вона вiдмiнна вiд материнськоi органiзацii; у

випадку, коли Hi материнська компанiя, Hi сторона, яка
володiе кiнцевrшл контролем, не публiкуе фiнансову

звiтнiсть дlя вiдкритого корист}ъанIUI, - наЁпrленування
насryпнот вищестоящоi материнськоi органiзацii, що
публiкуе таку звiтнiсть:

lд..r

]-,

г-

L

t

7.2.3. ОrcрацiТ з пов'язаними сторонами, за звiтниЙ piK
(придбання або продаж ToBapiB (готових або

напiвфабрикатiв), придбання або продаж HeplxoMocTi та
iншlл< активiв, наданIUI або отриманнrI посJryг, оренда,
за

HacTaHIuI чи
майбутньому певноТ подii, в тому числi

,ЩонченкО Iринi МикОлаiЪнi, як ,Щепоненry депозитарноТ
установи на пiдставi ,Щоговору про обслуговуваннlI рахунку

передача дослiджень

та

розробок, лерсдача

лiцензiйншли угодами, передача за фiнансовими угодами
(зокрема, позики та внески власного капiтапу в грошовiй
або в наryральнiй формi), наданIuI гарантiй або застави,

зобов'язання зробити

щось за умови

,Щоговору;

у
з виконанIuIм у майбутньому (визнанш< або у цiнних паперах Ng685-ДУ вiд Kll> жовтня 2013
року,
невизнаних), погашенIuI зобов'язань вiд iMeHi суб'скта який дiе до дати
розiрвашля за iнiцiативою CTopiH
ненасташUI

KoHTpaKTiB

господарювання або суб'ектом господарювання вiд iMeHi
такоi зв'язаноi сторони:

,Щоговору.

реалiзацii Товариством цiннlл< паперiв

пов'язанIдtI

сторонам за 2019 piK не було.
Станом на Зl.|2,20l9 р. Щебiторська заборгованiсть з
пов'язаними сторонами скJIада€ 13l тис. грн.
Станом на Зl.|2.20l9 р. кредитiв та позик вiд пов'язаних

осiб немас.
Товариство не здiйсtповало iнших операцiй з пов'язанlдtци
особами, якi могли б призвести до суттевого погiршення
фiнансового стану Товариства протягом звiтного перiолу.

]a

t

звичайНrО< yl\ЮBax

пов'язаним сторонам:, а саме:
Бондарчуку Юрiю ВiкторовиЕIу, як,Щепоненry депозrтгарноi
установи на пiдставi ,щоговору про обс.lryговуванIu рахушry
у чiнних паперах Ns707"ДУ вiд к29> серши 2014 porcy року,
якиЙ дiе дО датИ розiрвання за iнiцiативою CTopiH

Ё

.a

На протязi 2019р ТоваРиство надавало у

веденIrrI бiзнесу послуги депозитарноi установи

7,2.4. Витрати, визнанi протягом перiоду щодо безнадiйних
або суплнЬншt боргiв пов'язаних cTopiH у звiтному роцi:

7.2.5. Умови здiйснення операцiй

з

пов'язаними

вiдсутнi.
у звичайних умовах веденrul бiзнесу.

22

_*^I
7,3-, озкриття iнформацii'йодо.к.о.мяёЕ.е_ацii-п.ровiлному

..]

-

уrrравлiнсъкбму-ЕёРСоЙПлу.,

Заробiтна пrrата керЬництву Товариства за перiод з
01.01.2018 по 31.12.20t8 нарахована у clмi 48 тис. грн. i
виIIлачена вчасно, за перiод з 01.01.2019 по З1.12.2019

KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам:

-f

нарахована у cyMi 78 тис. грн.

_l

З ;trr-TaTlr по

закiттченнi труловоТ дiяльностi:

вlдсутн1

-rL :овгостроковi виплати працiвникам:
З ;l:-TaTlt при

звiльненнi:

*-.:,i;к на ooHoBi акцiй (п. 17 МСБО 24
.: -.:rtацiТ про зв'язанi сторони>):

_-]

<Розкриття

7.4. Ilерсонал та оплата працi

-*l

:-.

-.]ьооб".Iiкова чисельнiсть персона,rу за звiтниЙ piK:

i{epaxoBaHi витрати

-l

iЕ_]fr_\r]я

на

персонаJI

за звiтний перiод

за

виIIлат:

Заробiтна плата персонаlту Товариства за перiод з
01.01.2018 по 31.12.2018 нарахована у срлi 204 тис. грн. i
виIIлачена вчасно, за перiод з 01.01.2019 по 31.12.2019
нарахована у cyMi 296 тис. грн.

,--]aHIl. у{асниками яких € пiдприсмство, та
..ecKiB до державного пенсiйного плану мiж
, ,l 3,-.iecKlI За ВСТаНОВЛеНИМИ СТаВКаМи, ВНеСКаМИ,
-эр;4iавним пенсiйним ппаном, на виплату
-- : ,.
. -зHcit"I. лобровiльними внесками:

-

_

Протягом звiтного перiолу Товариство не брало на себе
по пенсiйним виIIлатам, огшrатi
вихiдноi допомоги або iншlо< довгострокових зобов'язань
перед кJIючовим управлiнським персонatлом, KpiM сгtлати

iстотних зобов'язань

BHecKiB

до

державного пенсiйного фонду

соцiальних BHecKiB iз заробiтноi плати та премiй.

у

складi

7.5. YMoBHi активи, зобов'язання та невизнанi KoHTpaKTHi зобов'язання.

та зобов'язання, не визнанi

_

,-

у

фiнансовiй

_iов'язання, виданi гарантii, поручительства:

вiдсутнi.

I iз зазначенням позивача, вiдповiдача, суми
стаЕу цроцесу, рiшення, перспективи:

|,

7.6. Ризикй

iнструментами:
^ ::]ття iнфорпrачiТ по кожному типу ризику, пов'язаному з фiнансовими
-:
_ ..ззрltства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з
ризиками i BapTicTb чистих активiв у
: , , :i]HKOBoNly середовищi може сут,гсво змiнитись унаслiдок впливу суб'сктивнлж чинникiв та об'ективнI,tх
, . : -.-:lcTb i напрямок впливу якIж заздаIIегiдь точно передбачити неможливо. ,Що таких ризикiв вiднесено
. :],1j,. DIIнковиЙ ризик та ризик лiквiдностi. РинковиЙ ризик вкJIючас ва,.lютниЙ ризик, вiдсотковиЙ ризик та
- .:,: rllзllк, Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiЙснюеться на ocHoBi розумiння прIшин
, - . l , :,l:ii . Ki.-rbKicHoi оцiнки Його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю

-.l

::i-iI3HHJI.
_,ý

осгi - ризrш того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, повОязанIж iз фiнансовl.пr,tи
що погашаються шJихом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
сЕю€ коцтроль лiквiдностi rrrляхом плануванIuI поточноI лiквiдностi. Товариство аналiзуе термlни
_; :занi з лебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також
: .:LrmoBllx коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

г!.,

\lae першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i е важливим елементом iT дiяльностi.
на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю
:-iiзного впливу на фiнансовi показники Товариства. ОперативниЙ i юридичниЙ контроль мае на MeTi
_.":;:зе функцiонування внутрiшньоi полiтики та процед}р з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних
:,:,,1ll

..-.1я рlIзикаNtи сконцентрована

:

I

t

-:,]:..]

вIlзна€,

що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb чистих активiв у

,._::],1\ середовищi може суттсво змiнитись унаслiдок вIIливу суб'ективнлтх чинникiв та об'€ктивних

2з

г-t

tlинникiв' вiрогiднiстЬ i напряrлоК вIIливУ яких заздzlлегiдь точнО передбачитИ неможJIиво. Що таких фiнансових ризикlв

r*I

оцiнкп ризику:

вiднесено крЪдитний ризrж. рrдтковий Dизик та ризик лiквiдностi.
7.б.2.

також методи, якi використовувалися для
Цiлi органiзацi't полiтики та способи управлiння ризиками, а

аналiз i управлiння ризиками, з якими стикаеться Товариство,
управлiння ризиками opieHToBaHa на визначенIuI,
монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням ВсТаноВленIlD(
постiйний
а
також
Еа встановлешUI контроJIю за ризиками,
обмежеrъ та полiтики управлiння ризиками.
причин виникЕенIUI ризику, кшькlсноl
Управлriння ризиками о"ii"""цruо, Товариства здiйсrпоеться на ocHoBi розумiння
його пом'якшення,
оцiки його можливоaо u**y на BapTicrb чистих активiв та застосування iнструмеrrтарiю щодо
вiдсутнi,
7.б3. ЗмiцИ в попереднiх пунктах з минулого року:
професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку та
HopMaTrBiB
пруденцiйниХ
7.6.4. ТоваРиство дотрИмустьсЯ вимоГ щодо
01.10.2015p. Nчl597(з врахуванrrям змiн),
вимог до системи управлiння ризиками, .uru"рп*"""l< Рiшенням нкцпФР вiд

полiтика

гI
r^I

з

ЕЙЙЙ1112.2б19р. п

-*|

назва показника

-*I

показник мiнiмального

-'

ifi'йi

регулятивного

,JuIтивного капiтаlry,%о
Норматив адекватностi
iвня,уо
HopMaTrB адекватностi ка
Коефiцiент фiнансового леве
Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi
Норrrатив концентрацiТ кредитного ризику:
-за контрагентом, що не с банком або торговцем
-шо с банком

rl
-l

астапо

Нормативне значеЕнrI

капl

-^|

клiйпки т,_оцзрlл,

Не менше 7000000,00 грн
Не менше 8оlо
Не менше 4.5оlо
В межах вiд 0 до
Не менше 0.2
Не бiльше 25%
Не бiльше l00%

ть;

Розрахункове значешuI на

з|.l2.201

,70,7\4з|,|8

lз6,6,760
3

1з6,6760
0.0067
2,9|9,7

24,6768
1,9868

7.б.5. Ринковий ризик

субОскт господарювання на
L5.1. дпалiз чутливостi для кожного типу ринкового ризику, на якиЙ наражасться

_l

моilýдивими на
пеш звiтного перiоду, показуючи, як змiни у вiдповiднiй змiннiй ризику, що були обгрунтовано

D.IITV. вIшиватимуть на прибуток або збиток та власний капiтал:

-l
-l

l
l

=Ё

BapTocтl

ринку борго"Й цiнних

ринку

:]]1к ВкЛЮчас:

та похiднi фiнансовi
:ilзIiк. пов'язаний з негативними наслiдками коливаншI цiн на борговi цiннi папери

,:
.

;: . ;l.

r,5езовIt]\{

активоМ яких е TaKi цiннi папери;

, . l :;Зшý. пов'язаний з

негативними наслiдками коливання KypciB iноземних вilлют та золота;
наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi iнструменти, базовrлrл активом

;;;;";;;;;;. "".ur*"r-и

7.б.б. Крелитний ризик

на кiнець
l- cyrry, яка найкраще вiдображас максимальну схильнiсть органiзацiiдо кредитного ризику
кредиту:
якостi
*о о"рiоду без врахування забезпечення чи iнших механiзмiв пцвищення

_l
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_l
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несприятливою змiною

ринковоТ
.,:i1 :iiЗiIК - ризик виникненtUI фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з
чутливих
до зlliни
сегментах
чотирьох
ринку,
на
фiнансового
-..,,:.. lHCTPvMeHTiB у зв'язкУ з коливаннями цiн
:
i-л_лл,,л*,.lптrrиrl
-л--л_--л-i
товарно^1у
ваJlютному
паперiв,
ринк) ,
пайових
ринку
цiнних
паперiв,

: - -

:

ЗiJС}'ТН€'

7.6.7, Ризик лiквiдностi

непохiдних фiнансових зобов'язань за строками погашення (включаючи випущенi договори
. _ i гарантii), який показус строки, якi лишилися до погашення за договорами:
.,, -._-знсовi зобов'язаЕня вiдсутнi.
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ftfiffаЁfйrlЩ![u.:.:1 ililц;+,{ц;.,,,g i;Дli

балансу,
10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду> в облiку та розкриттi подiй пiсля дати
11

-а

-l
-l
-l

КерЬr*rцтво Товариства вважае, що пiсля

31

грудня 20 1 9 року до дати затвердженIuI керiвництвом фiнансовоТ звiтностi

не вiдбува.тlося подiй, якi могли би вгшrинути на фiнансовий стан Товариства та вимагають розкриття iнформафТ в
пршr,tiтках до цiеi фiнансовоТ звiтностi.
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Керiвник

,Щонченко I.M.

Головний бухгалтер

Стеба С.Л.
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