
Сэ :: _-:: -: : э-::-э--з з оеестр суб'опlв аудиторськоi дiяльностi Ns 4129 вiд 26,0З,2008р,

'.::iБопiйо*i oOn,,'M, Ковель, вул, Незалежноqri 101,

Учасникам та керiвним посадовим особам

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА dНВЕСТИЦIЙНА
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м. китв 01 лютого 2018 роКУ

Iцодо рiчноi фiнансовоТ звiтностi

ПРиВАТноГоАкцIонЕРноГоТоВдРИСТВд
dнвЕстйцiйнд компднIя (poI\{EKc_IHBEcT)

станом на 31.12.20|7 р, за 2017 р,

коДСДРПоУ23.725243,IЦоЗареесТроВанаЗааДресою:
О4О7 4,м. Киiв, вул, Автозаводсъка, буд, 2

ькиЙ_ висно
(звiт незалежного аупитора)

уrtовно-позитивний

t



l
t L звIт

t Аупиторський висновок
(Звiт незалежного аулитора)
щодо фiнансовоi звiтностi

ПРIIВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
..IHBE с тIIцIЙнА компАнIя (POMEKс-IHBECT>

cTaнo}t lяа31.12,2017р, за 2017 р,

ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

il.u,.nu--ro"oto norbiuro з цiнних паперiв та фондового ринку;

дiяльнiсть з.торгiвлi

цiHHttrtи паперами: Брокерська дrяльнiсть, лiцензiя cepiT АЕ Nэ

:q;+-в. строli дii з iz.l0.20|4 р, необмежений, дата прийнятгя

рirr.n"r ru no*,"p рiшення.про видачу.лiцензii "111л'l_?_Ч4 
Nst366

Щумка аудитора

tr,\ ]IгILrрсЬК}lI-i B}tcHoBoK (звiт незаJIежного аулитора) призначасться для керiвництва

- : ,_. iK , PO\EKC_IHBECT)> . фiнансова звiтнiсть якого переuiр""r""", i МОЖе бУТИ ВИКОРИСТаНИЙ ДЛЯ

- -: 
j 1: :.-, Нацiона-lьноТ KorliciT з цiнниХ паперiВ та фондовОrо pr"ny (далi - Комiсiя), Нацiональному банку

"': :...,'. :,a_-ti - нБу), та оприJIюднення фiнансовоi iнформачiТ Товариством,

Всц,пниl"t параграф

.'? \т .<IK <POMEKC-IHBECT> (надалi також - ,[овариство) заресстроване та дiе вiдповiдно до

-' -:].ЬкоГо Та Щивiльного Кодексiв, Законiв УкраТни кГtро акцiонернi товариства), <Про

] - -:: --зконоrtiчну дiяль"iсть> та iнших законодавчих aKTiB,

-_..эiiCTBo с юридичною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку зi,своiм

.,, :.: jit liя.,lьностi товариство керуеться чинниМ ЗаКОНОДаВСТВОМ, lНШИМИ

_ .- ;:,;\,1}{. рiшеннями.
_- :.i -'\1 на 3 1. 12.2017 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немас,

OcHoBHi вИощ9чi Това
j -;])з пiJприсмства

:, .-..:LiitHo-пpaBoBa форма
- _: ],1a \t сТВа

_']:_;:if осоои

]::,,l: B.racHocTi

:.:: .Э СJРПОУ

]зта :ер;кавноТ ресстрацtt

H;rtep запису в еД ]\ъ 1 070 120 0000 001257

.liцензri

П:--:е:iirна :iяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi

]._.rHii\tli папераNIи: ,Щилерська дtяльностi, лiцензiя cepii АЕ м
;"..-Ч. строк дiТ з 22.|0,20|4 р. необмежений, дата прийняття

., .-r" та но\lер рiшення "ро ",!u"y 
лiцензiТ вiд l4,10,2014 ]ф1366

. Н.-,.-rrlrною iомiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку;

riя.-lьнiсть на

ГРДТ KIK кРОМЕКС-!ЦВ!9I2

1 1 7] i]d?

01074_\r. Ки'lЪ, вул. Автозаводська, бул,,2

2j.10 1995 р,

i-"Г3r ? l=" "-
_. _ _ _-. _ _ =_ .,_.:.,i;,1TcpcbKOi дiяльностi 4129 вiд 26.03,2008, E-mail :rating@bigmir,net

_'_:--з_-эназва

}, l. : -.tезнаходження:



рiшення про видачу лiцензii вiд 08.10.2013 року Iь22l1 , строк дii з

iz.lо.zоrзЪ. необмежений, дата видачi 08.10.201З Нацiональною

комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку;

Генеральна лiцензЦ Нацiонального банку УкраТни на здiйснення

ваJIютних операцiй вiд24 березня 2015 року М148,

Сrh"цr"" N, 23 l|l2012 дата реестрацii 07 лютого 2012 року, дата

вlцачi 19 липня 2012 року, видане Нацiональною комiсiсю з цiнних

паперiв та фондового ринку
про ресстрацiю випуску акцiй у кiлькостi 142160000 (чотирнадцять

.,i-r"иo"iu двiстi шiстнадцять тисяч) шryк номiнzlльною вартiстю 0,5

грн. (ll ятдесят копrйок) кожна на загальну суму 7 108 000 грн, (CiM

rti.-lbl"ioHiB сто BiciM тисяч грц:

66j2 П"*редництво за договорами по цiнних паперах або товарах;

6-1 99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та

пз н с il"tного забезпечення), H.B.i.y. ;

66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

aта\\ вання та пенсiйного забезпеченtш;
-] ]0 Дослiджен}ш кон'юнкryри ринку та виJIвлення громадянськоТ

f\ \lKlI.

,---,=- --:ез:ркJi: вимогами Закону УкраТни "Про державне-,: _a:€БIРКа- ПРОВОДИЛаСЯ У ВlДПОВrДНОСТl З

],:* -_.:, __l :.1:].\ цlнннхпаперlв в i/KpaTHi", Закону_Украiни"Процiннi_ПаПеРИТафОНДОВИЙРИНОК",

:,-, -. l .-:.:]l Прt-l а1 :нторську дiяльнiсть", "Про aKuioHepHi товариства" та Мiжнародншх стандартiв

i - - - '-::]:i u..u".no.ri ia ети*и Мiжнародноi федерачii бухгалтерiв, прийнятих Дудиторською пуаточ
: - . ...,.r, ;;uio"rl"r"*, якi викорr.rо*У.ri"я пiд час аУДиторсЬкоi перевiрки фiнансовоi звiтностt

.__- ] .-^^-BipoK на вiдповiднiсть. I]i iтандарти вимагають, щоб плануваннJI i проведення аудитУ---l " -':j 'IСРgбlЖ_"r#;;#;; .iсуттевихперекрученьiпомi.rlокуфiнаНСОВiй'- - -: i'.l- i,]Hur Н3 о.fержання роЗУМНих ДокаЗlВ ВlДсУТносТ

: -- _,: ,_]-i]pIi€\lcTB.
].-, -;.Trrpl{ керувалися законодавством УкраiЪи у сферi господарськоТ дiяльностi та оподаткування,

,-- -::_,.n;,r, пор"йм ведення бухгалтерського облiку i складання. фiнансовоТ звiтностi, мiжнародними

-,: -:],з\flt а}.]иц., використовував як загчrльнонауковi МеТОДИЧНi ПРИЙОМИ аУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

tлl_ -:-]:]заннJI. чб.rрu.уuч*п* ,u iH.) так i власнi мётодичнi прийоми (документальнi, розрахунково-

=,:-1,1-Hi 
\3агаlьнення результатiв аудиry). Перевiрка_скJIадаеться вiдповiдно до вимог Мiжнароднlтх

Ё.:_]fтlв а}.fиту, пuдuпп" 
"п.urr.rrо.ri-rч.r"пr,.Ь*рйu 

Мiжнародних станДарТiв аулиЦ 700, 701, '705,720'

.:ззiркою передбачалось та IIланувалосu, u purnu*. обмежень, встановлених договором, щодо обсягу,

::ь,.в перевiрки, та з урахуванням po*ipy сфсuо"ri помилок з метою отримання достатньоТ iнформачii

., .,:.rrnici" абО Ha"B"icr" суттсвиХ помилоК у перевiренiй фiнанСовiй звiтнОстi та задJIя скJIадан}UI

,,-,.**1: про ступiнь достовiрностi фiнансовот звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану

''-:i;з перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдженrя, шляхом тестування доказiв щодо обгрунтування

@орами акцiонерiв ПрАТ KIK кРоМЕКС-
IHBE-CT) вiд 29 квiтrrя 2013 року, протокол No35. заресстровано

? '-_
Ресстрацiйною службою Головного управлiння юстицii у м, Кисвi вiд

:3 09.2013

Jонченко Iрина Миколаiвна - керiвник
Стеба Свiтлана Леонiдiвна - головний бухгалтер

я кlлькlсть никiв - 5 осiб
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_ :,:нсовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих

- ,1 ::;]\ протягом перiоду перевiрки.
. : .: ;пеuифiчнi меiодичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими

- - *.:] n.p.uipn" були дослiдженi бlхгалтерськi принципи оцiнки

-'-.::_*_. ,. об'a*ri перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв,
_---
:-: :' :з вi:повiдНi аудиторсЬкi доказИ для вислоВленнЯ нашо1 ДуN{ки.

I

ll.il п t -л, :,а ; эдд_lltвrrх аспектiв облiковоiполiтики

--]_ :;:}, по\tилок.,щослiдження здiйснювzlлось шляхом тестування

,: : .. РОЗКРитих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi

l;;;r;_c вlL\Iогам, щодо органiзацii бlхгалтерського облiку i звiтностi в

ý шпiiтrШ rЦL{Т dK (ФOMEKC_IHBEсT> . Рiчна фiнансова звiтнiсть скJIадена на

rтФýrtrв .€nb Товарнсгва з€} станом на кiнець останнього дня звiтного року,
iжнародних стандартш аудиту

.r.о n, ,*J"r*" звiry щоло фiнансовоТ звiтностi>>,

IшпоЕr. }lC \ -{_}6 <<Пояснювальнi параграфи та пар
i), МСА 705 <МодифiкачiТ

_- \ -{_}6 <<Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у

D ш шЕrп} щiштЕ .цoсroBipнo. Ця фiнансова звiтнiсть вiдОбРаЖае ПОТОЧrЦ/ ОЦlНКУ

ю ЕрФЕцr TorepBcTla
ЕFr тшГ оцiк_ч вiшовiщоgгi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiковlд<,

f,\ afloaeaiEcbroilш пepcoнajloм, та загаJIьного подання фiнансовоТ звiтностi.

ý; --;;"-j-;i{З 3{1h]|Ч3€ очiнку застосованих принципiв Мiжнарr: _ j_":: --.] :.:-lь_-rчз€ оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних с'

rбтirт- Iтрдт KIK кроМЕКС-ПЬВСТ> . а також оцiнку загального поданш фi
-i.] : (-аЬ-lЧэг ottiHKv застосованих принципiв Мiжнародних стандартlв

сLшг0 0бlЬ IIрдТ (dK (ФомЕкс-*швсТ> , а також оцiнку загального_ поданшI фiнансовюrдJЕЁ-rлU щщ,, rl

r шлэ,rц. Пiдсrговm фirипсовоi звiтноgгi вимагае вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що

* * ýуЕ aýTIдb,а зооо"'язаIъ, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та

в ш ,i:оЛр*оо.*я у фiнансовrоr звiтах протягом звiтного перiоду.

.".. . _aр,-rouipno,r,r., та таки1{и, якi вiдповiдають cyTi здiйснених господарських операцlи,

" 
-i.bHicTb r,праыiнського персона-:Iу за фiнансову звiтнiсть

, _: L._.:JbK}it-i персона_-I прдт (IK (POMEKс_IHBEсT> в особi вiдповiдальних посадОВИХ ОСiб, НеСе

] ._- .: -,-__:.J:ь..*пu"Ъщ 1 параграфiб б) мсд210 "узгодженняумовзавдань з аудиту":

- ": _,_- . -::-:--7 i :ocToBipHe подання бi"ансовоТ звiтностi за 20lt7 piK вiдповiдно до Закону Украiни кПро

r _---.:.:..;t;i об.-lrк ru бiru".о"у звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.1999р. }lb 996_XIV (Релакчiя станом на

] - . j : 
' 
та По.-lо;кень станлартiв бlхгалтерського облiку; 

--- Е -лал^
; :- l.-,Liiit контроль, який управлiнсьп"й n"pcorraJl визначас потрiбним для того, щоб забезпечити

..t_- j1::;_ :1НаНсоВоТ звiтностi, щЬ 
"a 

мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;

..: _. i::,.Tb с)-гг€влIх невiдповiдностей п,tЙ бiпurп"овЪю звiтнiстю, що пiДЛЯГа:lа аУДИТУ, Та iНШОЮ

: ] . ] "l 
: .-,ii.],. шо розкриваеться Товариством та подасться до KoMicii разом з фiнансовою звiтнiстю;

iД .-:.-повi:не використання управлiнським персоналом приtryщен}ш про безперервнiсть дiяльностi

-:,:]::-'З,1 на ocHoBi rrpou"o"rroro фiru""оuого аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдноотi з вимогами

1 _- ] ..,: ]l]0 <Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведеншI аудиту вiдповiдно до мiжнародних

Д- -;:,.. а\_]И-ry),

З. -ioBi:a-,lbHa особа несе вiдповiдальнiсть також за:

. -. . _-Bi за:Iишки на рахунках бlхгалтерського облiку;

:. : <эi,lпанiя (рейтинг-дудит>, свiдоцтво суб,спа аудиторськоi дiяльностi 4129 вiД 26,03.200В, E-mail ,rat:ng@bigmir,net



I
j -.;i.нюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
. :. ;{ нних облiкових документiв;

,] Lrб-liку;
:_:lя т& iншу адмiнiстративну документацiю.
,:]: з& 2017 piK, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту

=;'-r звiry щодо фiнансовоТ звiтностi>, МСА 705 кМодифiкацiТ
", -l,}6 <<Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у

rпФЕп нqданi дrя перевiрки насч/пнi докумеrrти:
tстш) (Форма J'r{! 1) станом Ha3t.l2.2017 року;
ш fJriT про су(упний дохiд) (Форма J\b 2) за 2017 piK;
Ё8DоршаJ& З) за 2017 piK;
IоFа}Ё 4) за 2017 piK;
з-зiтшостiза2017 piK;
шIц

fuay та первштrri докумеrrти.

"_-:с Bi: керiвництва Товариства розрахункiв та приtý/щень, що
1 тбЕl"пrгrь. вi:ображешоr у фiнансовiй звiтноотi, а також на суми доходiв та
йdшппш звiтах прOтягом звiтного перiолу.

шI re цiшловiзаънiсть за скJIадан}шI i достовiрне поданшI фiнансовоТ звiтностi
пrш.тrpril фirинсовоi звiтностi та за таку систему внутрiшнього контроJIю, яку

. .-- 1=.:] а]я того, шiоб забезпечити скJIадання фiнансовоТ звiтностi, що
:-:-- -_ti "a\pal"{cTBa або помиJIки. При складаннi фiнансовоТ звiтностi
: -. ::...ъ за ошiнку здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на
-; ; :].-TtrcoBНo, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
1э,_.:з:знiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM
. j.. ],_:.t ILlaH),e лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не
: : _,,1} , Ti. кого надiлено наЙвищими повноваженнями, несуть
- ,.! - -i.;:-jJового звiryвання компанiТ.

rt]-ъrудrт.F
Ь iщЬшпicтto € !Ес,повJIеЕня ддrки щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi результатiв

]гDп тIrrу. Мп щоreш а)ryчrг вiдrловiдно до вимог Мiжнародних стаrцартiв контроrпо якостi,
16ь ц.mь fuшо lE!?rrrп, !псsЕеЕостi та супугнiх посJцг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700
!lп ýrш Tl ваIlаFпr звiту щодо фiнансовоТ звiтностЬ>, МСА 705 <Модифiкацii лумки у звiтi
ш .SшIоF), МСА 706 кПоясrповапьнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
пD тгmра}, ttДСА Т20 сФi.щовiдшlьнiсть аудитора щодо iншоi iнформацiТ в доrсументах, що
3.тl-i.qy .}шmрш фiвашоову звiтrriсть, МСА 240 кВiдповiда-пьнiсть аудитора, що стосуеться
fu, rF тщгi фiвапсовоiзвiтпостЬ. **'
п rтrrтп rлчягrцуть вiд вас дотрIilrrilшя вiдповiдних етичних вимог, а ftкож зобов'яз5доть нас

ьтiйсшовrги а},лrюрську первiрку з метою одержання обrрунтованоТ впевненостi в тому, що
п. :: 1,]-,тотa r\.-aDIa, DTaL.nIJDTA.L' :З 1.L.-ТЯТЬ a\-ГТ€ВIlХ B}lKPllBJeHb.

.,\. а тако/ь. оцiнкr застосованих принципiв бlхгалтерського облiку Й сlrггевих попереднiх
:,.-\ \ праL-]iнськltrt персоналом IIРАТ KIK <POMEKC-IHBECT)) , а також оцiнку загального

-.i:,ча€ тако;к ouiHKy вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
:.{;ix \ прав.riнськиilI персонrlJIом, та загirльного подання фiнансовоТ звiтностi,
: члt оцiнкr чих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього контролю, що стосl,rоться

: ].rстовiрного подання суб'ектом господарювання фiнансовоi звiтностi, з метою розробки
.ll, rроцеJ},р. якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
, l _, i.сrнцо.]ю суб'скта господарювання.

',: :,, "

t_,

:..::,i+ }'краiни кПро внесення змiн до Закону Украiни кПро аудиторську дiяльнiсть> вiд 14 вересня
-, "\: 1-10-V, Законiв Украihи <Про цiннi паперй та Фондовий ринок> вiд2З лютого 2006 року JФ
,, .чtlнаrtи та доповненнями, кПро державне реryлювання ринку цiнних паперiв в УкраiЪi> вiд 30
.:з рок1, N9 448/96-ВР, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

:_-з;iх звiтiв, Внбiр процедур з€шежить вiд судження аудитора, вкJIючаючи оцiнку ризикiв
=.ень фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахраЙства або помилки.

панiя <<Рейтинг-Аудит>. Свiдоцтво суб'окга аудиторськоТдiяльноотi 4129 вiд 26,03.2008. E-mail :rating@bigmir.net
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ry,ШЦЩ Tl Еm чжч ?ЦК_lt[В1. ФiK видаши 2015), затверджених в якостi нацiонЙьншr@r _'W тщ 7w AIT!- rцд :б.01.2017 МЗ38/8 (надалi - МСА), з урахуван}шм iншrоr
Гrlфп_,mlr Еtr_ rп(- Е}]шl тт.<тш.дтiЁтьъчасr*акiв Фондового ринку.

AlrBqKlц -т'F --пЕT пr ФцiЕý зilgгосов€lних принципiв Мiжнародних стандартiв фiнансовоТЕг!пm Er +тЕ!, 'пftтЁтlтr щшоr з:iйснених управлiнським персоналом ПРАТ (IK (РоМЕкС-
ЩГ} _ Ш ;,Ещ !п,*дiт"в IlоJадЕя фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розгJIядчlлосяппгпFr чF!ЕЕlг,ýт1 Jг,]Еrt f, Bn]!rtT:.i frврЬ обов'язкових платежiв.

ФgППt ,тщiт*ý -L,GIзп- Е1 4}оý-аудilорц забезпечують достатню та вiдповiдну основу для
шrf,тпrr|!пr вrлврсrдi ЩШ.хsщх пйшч € Фrр.ffi ,frгрrrгомrrот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть У Цiлому не мiстить
qрlmдгВ rЕтпm *_гiшП шлtгqfo*тъа або помилки, та випУск звiry аудиторq що мiстить нашу
лlЦ tffiФlшrсrm мЕжtrгь € lfr}a}ý{ll piBHeM BпeBHeHocTi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
Ппш'!'т]пi ш }lС-t tlдЕrЕ rР'Irfl'rъ фтгЕв€ викривлен}ш, якщо воно icHye. ВикривленIrя моr{qль буги
mдзшff rттrrymа бо шощжrr. кжЕ ввакаються с)rггсвими, якщо окремо або в сукупностi, як
fuШТ_re сщ,тшr ffi rrаIrrтъ bJL-IHBulTи на екоfrомiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
Щ, Шl фiшвпrЯ зdtfiЕгi Вшсrптrю.ш аудrl:г вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо

' irrrТПфiЧеro Tl ошiщшo р{rыilо{ с)rггевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
й,rт,йЕтва щr помилщ розроблясмо й BHrtoHycMo аудlтгорськi процещrри у вiдповiдь на цi ризики, а також
:, :ШФСМО аУДИТОРСькi докази, що е достатнiми та приЙнятними для використання ix як основи для нашоТ
8Ш- РлЗIж невиявленнjI сутгевого викривленш{ внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривJIеннrI
m-ТiЮ1 ПОМилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi проtý/ски, неправильнi
-: : l _т э._ня або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

' ОТРИМуемО розумiння заходiв внlтрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки- - - ::bк}tx процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
,, " 

-; ,, ..тrтрiшнього контролю;
' ,ЭЦiнЮсмо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i

: ,_ - _ : -:.:,\ розкритгiв iнформацir, зроблених управлiнським персонarлом;
' -_-\Lr-]имО висновку щодо приЙнятностi використання управлiнським персоналом припущення про

ЬrЬ Jiаънос'гi Iк осtювtt шя бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторськш(
FВftш.о вIlсtювоL шr iсrцс с\тt€в€l невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд зна.шшшl
ц'с-rгп"iсть хошlадrii продош.fl{ти безперрвнуt дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо

Тlшо[ сl-ггшоТ rrевrвначеноgгi, ми повиннi привернуги уваry в своему звiтi аудrl:гора до
ро.зrрrггiв iHtфpMarii 1, фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкритгя iнформацiТ е

,1_ -.1 :.]ia BaTi{ cBofutr _]\ rrKr . Нашi висновки rрунтуються на аудиторських докulзах, отриманI-{х

' ;(Iiшrб{o зага;Iьне подzlння, сгрусryру та змiст фiнансовоi звiтностi вкпючно з розкриттями
: - 1:i_-]i., те. чi{ показ\ с фiнансова звiтнiсть операцiI та подii; що покJIаденi в основу if складання,

Щб ДýттЕ :осювiрного вiлбраження. Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими
-,l:_.рrtашiю про зап.lанованиЙ обсяг i час цроведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi

:"-]:-Ч;r*-Ч}l бr_rь-якi сr-гтсвi неJолiки заходiв внlтрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
- -:.:.". Ha_]a€tlL-) Tlt\t. кого на.]iлено найвищими повнов€Dкеннями, твердження, що ми виконzl,ти

:-,:::. з;i\tJГ}l шо-]о незаlежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки Й iншi питання, якi могли
-*.:,l.:- Зэr_^аТ}{СЬ TaKli-\lи. Що ВI]ЛиВаЮть на нашУ незалежнiсть, а також, до цо застосовано, щодо

,:::.Ре;dtt}{r захоfiв. З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавaulась тим, кого
-.,,a,: il\(}t ПLrBHoBa;+ieHHJl}1и. Ntи визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту

, . , . _-:c;i поточного перiо:1,, тобто Ti, якi с кJIючовими питаннями аудиту.

\.trl,_ J{ ст е р€iaiен н я rt (r,rtовньпозитивна)

',.,l -:_-Be.-llt a\f}lT фiнансовоТ звiтностi компанiiIIРАТ <IK KPOMEKC-IHBECT> , що скJIадасться зi
j" -:,- _-..зcoBliit. стан на 31 цудня 2017 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у
]l-: i-_"_1-1i. звiц про р}х грошових коштiв за piк, що закiнчився зазначеною датою, та
- - . - _ - __iезссrвс-li звiтностi. включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик станом на
; - - -... fз ззшr .])\fK_\ фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдЬбражае достовiрно, в ycix с}rггевих
'!,* ],- _.::nJrrB}i}"t стан коrtпанii на 31 грулня20|7 р., та ii фiнансовi результати i грошовi потоки за
_ . ,J - 1:..; i jазначеною Jатою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

- l : -., ' :-7-.,---Д'iд|,lт>, Свiдоцтво суб'екта аудиторськоiдiяльностi 4129вiд 26.03.200В, E-mail :rating@bigmir.net
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$crora r_rr лrмкп iз засrер*еЕЕсil (rdлrгава висловлепня умовно-позитивноi думКи)

ПрсrгшоМ звiшrогО роry ТовариствО отрим:rлО прибlтоК у oyMi 7 тис. грно проте аудитори
qЁушrrrъ \flaf\-r що станох на 31.122017 ропу непокритий збиток Товариства скJIадас 24 тис, грн. Сума
:.:*-8,аr-" пршбlттry в резl:ътrгi господарськоi дiяльностi Товариства свiдчlтть про позитивну тенденцiю

lшеlt:шшIIеЁЕl збв.гкЬ a;re е ЕедOстатньою дUI повного покриття збиткiв миЕулих перiодiв та ефективного

фшЬщишr Товарнства_
tb що"*,., а},лrг вiлlовiлrо:о МiжнароднId стандартiв аудит"у (мсА). Нашу вiдповiдальнiсть

]r:шз з IxEt(E стdядаргаrfl вцкJIа*lенО в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностil>
,Eltl.r.lо зrф. Ми € незалсaffIи}rп по вiдюшенню до компанii згiдно з етиtIними вимогами вiдповiдних норм

h;сýry Уryпiш "TIpo аупrюрьlry дirльнigтъ" i Кодексу етики, а також виконzlли iншi обов'язки з етики

цlщ!i.rе].Iо Iщ( вIцrог. Ми вва:rсаапо, що ОТРlЛrЛанi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними

д!r чтfrстяlтнg -rx пr основн дrя нашоТ ýхлff iз застереженнrIм.

ýrd IrтrлII rудЕгу

liп:qовi flIlTaHEf аудrгу - це IIl4танЕя, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час

-'!r!rв т-шц- фiнансовоТ звiпIоgгi за поюqлrай перiод. Щi питання розгJulдirпися в KoHTeKcTi нашого аУдиТУ

reшТ зБiтflштi в шiлому та прн формувш*ri думки щодо неТ; при цьому ми не висловлюсмо окремоТ

"цл!ш шдf, IIIO( ImTaHb.

Цliu пrтаrпь внЕЕаденID( у рослiлi <<основа дIя ryмки iз застереженнlIм)) ми визначили, що немае

ш. пцЕпGIп( IIЕтань аудrч/, iнфрмаIriю щодо якI.п( слiд надати в нашому звiтi.

ЬЦерrrrИ (шгтепня) 
,,

}hшl ý}пrа щодо фiнансовот звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не робимо
шшшt з ф;ш-лmr piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоТ iнформацiТ. У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi

цTrTE шj_шовiлriсгь rriж irпшою iнфрмачiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знанЕями, отриманими

шц ý тrштъ,. або.пr ця irша iнфрмацЬ виглядае такою, що мiстить с}"ггеве викривленшI. Якщо на ocHoBi

::,1,1 l_,5,_.T}{ \Iil Jo\o.]H\lo висновку, що icHye суггеве викривлення цiсТ iншоi iнформацiТ, ми
"п8i шi:оrдrrrr про цеЙ фаrсг. М" не ви;IвиJIИ такиХ фактiв, якi потрiбно було б вкrпочlа:ги до звiту.

II, ЗВIТ ПРО IHшI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ

Розкрнггя iнфорrrачiТ про статутний та власний капiтал

, * -. ]:l"1,1 :l:_]ТВер.],;А) еТЬся ]отриМан}ш ВиМог порядку формування Стацтного капiта-rr:
капiталу; порядок ведення анапiтrrчного об.liцfuъ вi:йрженшl в блirсу внескЬ до Статугного

затвердженого зага"Iьни}{и збораrtlt
квiтня 2013 року cTaцTH}iI"l капiта-l
(Акцiонерiв) в Товариствi 1 розrriрi

ш :з флrнr:свого ринýi rc 2зlll201r2 вiд 19 JIютого 2012 року зареестрований випуск простID( IMeHHID(

ýil зrга.шщ clril}, 7 l08 000,00 грн. (CiM мiльйонiв сто BiciM тисяч гривнi 00 копiйок), номiнальною

дш 0j грш_ (50 копiйок) у кЬкосгi |42116 000 шт. (Чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяtI

: ] : -:.:::.:..- 1ез-,-кr\{еНТарна.

бiльш 5% акцiй Т,q;,l як
fill }-часннк, ПБ Кiлькiсть акцiй, шт. 7о у СтаryтЕому

капiталi Товариства

] ". :" _,. _ _: З,:.l.._]ltllt{ровиЧ 1 411 196 9,9268|5

t
I
п



Стапом на зl.,l2:.2ап рокУ статугний капiтал сформовано повнiстю, що становить- l't 000"00 rрп.(Сiм мЬйонiв сrо BiciM тнсяч гривнi 00 копiйок).
вgпттша статJдною капiгшr}, згiдно з установIIими дочrментами наступна:Зарееrгрованl*i сгсгуппrr mпiтал - 7 ю8 000,00 грн.;
Сrrлlачеlшй gгатугrilil]i мпiтш _ 7 108 000,00.р".r' 

--'

Неоплачешil1 капiта-гl - вlдсупrй.

JLrНЧеНКLr tP}iH: }l i: :. _., ;, : ;,] 804 804 5,661255
ьlцарчук Юрiй Вiкторовнч

-

l2 000 000 84,4l|9з

.,_,':":Ъi;:л1,:'.,.rлОлl1,,l_л1::"lо.l:тий збиток Товариства становив 31 тис. грн. за результатами
ъ#"+:i:ж1,:"::::ч;у"*:о*й;;'r;;;й;';";;;'.о"]Ъ;*'"Т#fi :|J#trTЕтчd бrюк Товариства стаповив 1+ о". .р".-- ^r--,

.r 
-:Н*';1}];}l1Т:'"i'::У_::Тl_ч:тiтал 

достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй

в.-]асного

Стаття Бапансу

109 тис. грн.
7107 iис. грн.
7216 тис. грн.

2б тис. грн,
2б тис. грп.

Ро]крцттЯ iнформацii про вiдповйнiсть BapTocTi чистих активiв
'- -."'за 

BapTicTb чисТих активiв Товариства (активи За ВирахУВаНняМ зобов.язань) cTaHort
-,_ :], JLl8_]iЮТЬi

пкпi.rrхвЕ хiцус рАюм зобов'язання 7190 тис. грп.

CbI Br 31,122017 р, варгiсть чистш активiв складас"7190 тис. грн. i визначеЕа згiдrо чшIною

Анапiз фiнансового стану

ЕT ,iпп щiшr фiвашсового стдry Товариства на 01.01.2017 р. та на 3|.|2.2017 р. проводллась- !шчr*iп штJamтц показшкЪ:

Е ttlпl бOргil Тоrарпсгва ноже бр.и сшlачdна негайно.
К5с-п 01.0l20l7 р. :3/32:0,09з8
К 5с_п З1.122017 р. : 25/26:0,96 15

вiдношення грошових засобiв, i'xHix
Коефiцiснт абсолютноТ лiквiдностi

' ,: ] * , -, .i::.,.::-:; .;iKBi:HocTi (К абс.л.) обчислюеться як- ] - -- *:::'. -,:.::.:--З;rr iНвестицiЙ до поточних зобов'язань.

На кiнець звiтного

: ] - -- a:;:i"i прлlбrток (непокритий

ШП!НF СlЭЗi7;:-fiУДfР, СВфОЦВО СУб'екта аудиторськоi дiяльностi 4129 вiд26,03.2008. E_mail :rating@bigmir.net
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2, Коефiцiент заг€шьноi лiквiдностi_ характеризуе достатнiсть обiгових коштiв без, l.. ерiатьних запасiв та затрат для погашення боргiв:
Кзаг.лiкв. 01 ,01.2017 р.: 7105/З2=222,0з|з
Кзаг.лiкв. з 1.12.2017 р.= 7 l07 /26=27З,З462

_- _,* -' Коефiцiент фiнансовоi незалежностi 1u"rоrrоrЦ характеризус вiдношення-:.1]1ВняНих до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2017 р.: 7 |8З17215:0,9956
К авт. З1,12.2017 р.: 719017216:0,9964

урахування

власних та

-1. Коефiцiент покрит-гя зобов'язань власним капiталом розраховусться, " .з _]о власних.
К покр. 01.01.20l 7 р, = З2l7 18з=0,0045
К покр. Зl,12.2017 р. = 2617190:0,00зб

1, 
КgеФiulснт рентабельностi активiв розраховусться як вiдношенIuI чистого прибугку до, : _,;_:э-,рiчноi BapTocTi активiв Товариства:г1 активrв lовариства:

Крент. З|.l2.2017 р. : 7 /((7215+7216)12):0,0010

- - "::- показники фiнансового стану ПрАТ KIK <POMEKC-IHBECT)
- -, , - рокy наведенi в таблицi.

станом на 01.01.2017 року та на

: - - ,: ч" к Юрiй Вiкторович - громадянин Украiни, частка в статутному капiта-,ri ПрДТ кК KPorteKc-. ._- . -:: 8-1.+ 1 1 9з%

* - --. пiс,lя :атн бапансr,

IT З]РlЗ|*rf Управ.пiнського порсонапу про те, що сутгевi подii

як вiдношеншI за.гqцgцих

пiсля дапт бапrшrс1.,
(звiry незалежною

_{1rrорш Ее огримilJIи аудrюрькi докitзи того, що фiнансова звiтнiсть була суггево вшФивJIен* }"trtr]ОЧО ЧфРМаЦiЮ, ЩО РОЗКРиВаеться Товариством та подаеться до KoMiciT.iТ**П пiеrя звiтноТ дrги "*"чЫ"" й; Ф";;;;;;:;#;Ё'Ж#Н}J"1l"фооruм о*
Ж *Ж:": :Тi:_*1чояqrгь потр"бу;;;' ;;;;;вань або про ситуацii, що вrтгlж.гшл пiс_гtя::r']Et йt 

ф iНrurcОвоТ звiтtlосгi, якi можугь 
"ЪрЪор1* г".7о; ;u; ;;#ffibT ;ffi ;#ЩL ТrШ,ЭuJп( хошгЬ або рез1,1rъТати дiяльнОстi Ьр.а"iзачii'i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датOюЩ :EIг!-iщtETrTi бrхгатгерськоТ звiтностi ?я арiтций пiи l/о_i-,.л l\r,-rл сlл ttп_

-Щv'еtavA' ' I'l\'L{,,' О ((ЦJОЛlКОВl ПОЛlТИКИ, ЗМlНИ В ОбЛiкОвих оцiнках та помилюоl).Щг пirтrсрп5rlоть ва дагу цроведення аудIdгу вiдсугнiсть подiй пiсля дати балансу, жiQ:B щlвшr у фiвапсовН звiтrrЬ.
чIо тr,WД рtrзг,-Uшпто, ,пr iснують подii або }мови, якi молсуть поставити пiд значншi cptH;"
, *Т_*:f*Ж ýjЗj,О""О ПРОдовlкувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнською

;,#'.'.й;;^J"#;;
З 'ЧЖ:}}З_:Т1", що не l.ry. 

"froo-i'r"u"."ureHocTi, що стосуеться подiй або-р{о r qт5rшштi шоrqrгь поставити пiд значний.й;;";;;;; й';;r#;;^;;Ж"#lF rllorПr."T-ry дirпьшiсть.

ýrjaчtr с:pэi:тьг-АУдrrв. Свiдоцтво суб'екrа аудиторськоi дiяльностi 4129 вф26,03.2008. E-mail :rating@bigmir,net

ПОКЛЗНIIК

= *дсlд|сgг бсо;тотноТ lr iквiдностi

= 
j!"gФffiг загаль ноТ lr iKB iд HocTi

:_rýFfтl€Ег фtHaHcoвоТ неза.пежнocTi
Цfum)

Тяб
опmuмалtьне значення ФАКТIIЧIНЕ ЗНА|IЕННЯ

На 01.01.2017 р. На 31.12.2017 р.
>0,25 0,09з8 0,9615
>1 222,0з1lз 27з,з462
>0,5 0,9956 0,9964

<1 0,0045 0,00збактивlв якнайбiльше 0,0010

_. ;-_ р rlдцiя про повrязанпх осiб

п



Щ фorocTi про .уЕЕгорсLfу *#rI ЕлЕМЕнТи

OcHoBHi Bi:ouocTi про },]}Iови договору Еа проведення аудиту:

--' l r] r -ттл. i* !l_ r_ lJ1

- -: .М. Щавиденко

01 лютого 2018 року

a:" r.a.T.l-T,
: _- _,,.__1 _1_1lл\ 1ь u i, 

",,, ;;;i"- ;;Б}}o*ffi Т;#;:'""аЛЬНОЮ 
KoMi сiсю з

вiд 18.01.2018 р. м 18/01-2

з l8.01.2018 р. по 01.02.2018 р.

l"!пУ"|Ж

' СЗ'ДОЦТВО СУб'Оrrа аУДИТОрськоl'дiяльностi 4129 вiд26.0з.200в. E_mail :rаtiпg@ьig*й.пut10

l]

!Э:;l lтчlла

_, _:,ь б

-АУДИТ)



Додаток l
до Нацiовшьного положення (стшдарry)
бушштерського облiкry l "Загшьвi вилrош до фйавсовоi звiтностi"

Щата фiк, мiсяць,
привАтнЕ АкцIонЕрнЕ ToB.{PIlcTBo "швЕстIIцIЙнА коN{ILцнIя "ромЕкс-IнвЕст" за е,щпоу

\{киIВ закоАТУУ
- - ]l : -:-:fdoBa формагосподарювання Ахцонсрне товарвство закопФг

] .:: - iiji якого наводfrься в грившх з копiйка}{и)
1 ;,; ];.,-1 ;.lз1.1зt1l1у "v" у вiдповiднrй клiтинцl):

, i:- -; i. J:ан.]артами) бухгалтерського обiiц,
- !, -l --.ij;; ::ш:]артамифiнансовоiзвiтностi

Балаяс (Звiт про фiяансовпй сrан)
Bt 31 грулш 2017 р.

Форма Лil Код за

лктIIв

активи

код4
l018 pl pl

2з12524з

80з8000000

2з0

66.|2

. r::]-]ч rчасп в капjтаli

_ - - : - , -: -



резервiж незароблених премiй 8з

lншш страхових резервах 84

Iншi оборотнi акглви 90

усього за роздlлом ll 95 7 105 7 1,07

lll, tteooopoTHl активи, }тримуванl для продажу, та групII вIl0}-г,гя 200
Баланс 300 2l5 7 2lб

'i:-
]]j|,llш,

i l ]l]lt]i

]|illll]Д 0]ilill|l]lltil

7 2lб
]l il] ]i цl |,

',]-
,,,,",,],

]]i,]l]]

]]

KepiBHtlK

Головншй бухгптrтер

.Щончевко Iрина Мпколаiвrrа

Стеба Свiтлана Леопiдiвна

т- Вrзrа"".rr.я в порядк\,, BcTaHoB.leHo\ý цirrq),!ьпlтt! орпrно}{ вЕконавчоi'влади, що реалiзус державну полiтику у сферi статистики

-/
s

резерв довгострокових зобов'язань

збиткiв або резерв належних виIIлат

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

за розрiLхунка}rи з учасниками
rз внутрrшшх розрахункв

комlсlинl доходи вlд пе

Усього за роцiлом ПI

}трпмувапшми для продажу, та гр\,па}lIl впбrтя

Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсit-lного



]l
]
1
]

коди
2018 l 0i 0t

2з72524з
* 

I чi irr17 i".;o 
в.{ риство,, IHBE стицIйrrо 

Дu'u r'" 
ТЪТ;ffi Т

НаlПrеНу-ВаННЯ)

З=,; пГ,, фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)J PiK 2017 
р.

I. ФlнАнсовI ЕЗУЛЬТАТИ

l]

llu

Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчнйЕ-
перiод

попереднього

, 3 4
2000 з64 406
2010
201 1

20] 2
201 3
201 4

2050 ( ) ( 117 ")

::i €{,t рез

2070

2090 з64 289
2095 ( (
2105

21 10
21l1
21 12
2l20 lз 1l
2l2 1 lз ll

)l))

2I23

2lз0 ( 358 --Т ( 2|3

]

F"-
],,
l-"-

ffi.r,,

2l50 ( ) )
21 80 t 4 )2181

2182

2190 8 43
2l95
2200
2220 l
2240
2241

2250 ( ) ( )2255 ( ( )2270
) ( )l сmаmmi 2275



додатка

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 9 43

збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 (2) (6)

Прибуток (збиток) вiд прлшиненоi дiяльностi пiсля
0податкчвrlшUI

2зо5

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 7 5l

збиток 2з55 ( )

сукупниЙп.

Стаття Код
рrцка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

:

попереднього
рокY

1 7 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накош,лченi KypcoBi рiзrпшдi 24l0
Часжа iншого сукупного доходу асоцiйованrдr та спiльнrос
пiдппиемств

24l5

Iнший сукупr*rй дохiд 2445

[нший сyкупний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сyкупний дохЦ пiсля оподаткування 246о

Сукyпний дохЦ (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 7 37

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 1 3 4

матерiальнi затрати 2500 1 2

ВитDати на оrтлату працi 2505 l72 140

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 з4 зl
дмортизацiя 25|5 3 2

Iншi операцiйнi витрати 2520 l48 78

Разом 2550 358 253

III. ЕлЕмЕнти опЕрАцIIhilлх витрАт

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ IIРИБУТКОВОСТI

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простlоt акчiй 2600

скоригована середньорiчна kbkicTb простю< акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одt+, просry акчiю 26|0

2615

Дивiденди на одну просry акшiю ,.zr! _ 2650

Керiвнцк

'с.)
ýý ,Щонченко Iрина Миколаiвна

Головний бутгаrтер
Гfr#*fi$#

Стеба Свiтлана Леонiдiвна

) (



f
t
l
l

rrтEf, _.{ДшонЕрЕЕ товАриство ff IнвЕстицйнА комIIАнIя
loEIicJHBEcT.

,Щата (piK, мiслщ, число
за е,ЩРПОУ

кодI
18 1

524з

(найменуванвя)

ЗBiT про р\т грошових коштiв (за прямим методом)
]а PiK 2017 р.

ФормаN3 КолзаДКvД--18оtоИ 
]

t
l
l

Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року

2 з 4

3000 388 244
з005
з006
з0l0
з0l l
з01 5

з020
" - -- Е1

з025
3035
з040
3045

з050
3055

,i]i,,, з095 222 69

3 100 148 l06
J 05 ( 1,з2 ) ( l01 )
31 10 39 ) ( 28 )
J 15 4l 28 )
з lб 2 )
зl1,7 ( ) )

зl18 ) ( 26 )
з lз5 ) ( )
з 140 )
з 145 )

з 150

( ) ( )

з 155 ) (], з l90 { 227 70
",tlll 3195 2з -20

з200 200
з205

з2l5
,,]ll] з220 1

з225
з2з0

з2з5

Тчний
0f,

tнього

с



_

.Щонченко lp"t1 М""олчЪ*

_--ýД

*

iriппtt

Керiвник

Головншй бухгалте
Стеба Свiтлана Леонiдiвваrжжж

ъ-траоанняrrапридбаЕня:
rhigансовtтх iнвестицiй

за деривативами

БйБББ'трачанцддgдадаtтняцllик
Й-прид..."-..-ОаrшядочФ*"гопi,щпýIстмта

ti

@aHcoBoi

Еа IIридбаш{я частки в дочiрньому

навиплаJиlrеa-н,рыьованимчасткutму

коштiв на початок

змiни вашотних

+

lflшшшrшrrшш

tшшлш||л|лl|il

hfilшrшlшшпtl

fiп!шh",.ffi
}, щпшlшлп

ifilllttttl,11111"

fulЦtrшшtш,lлu"

iшшпtltlпtltttrirr

,ilr{Шш 
ш]il

шllimrцшiltrlп,

fiДШllllll]l llllllx 
]iJ]i]]l

Шllttltlпitl 
11,,дд1

Шlшil |lli]

b]]l]ll]rl 
ш,|ll|

йШшlлlllll,,,,,,ll

,llltr]lflш lil]l]l]]



r
.Щата (piK, плiсяць, число)

-.:;lc\lc'Bo ПРиВАТнЕ АкцIонЕРнЕ TOB-\PIiCTBO IHBECT ]rIп-IНА копIПАнIя за С!РПоУ,,POMEKс-IHBECT"

(ваfolеаlъашл)

Звiт про в;rаспийlкапiтал
зз Нк 2017 р.

коди
201 8 01 01

2з72524з

Форма М4 Код за ЩtУ.ЩГ-ТSГiТбГl

Стаття

l
"щ'l__кнапочаТок

" ..:-- : - J;_ ;о\fилок

)

---------,:



Перепродаж викуп_

лених акцЩ (часток.

fr-ридбання (продаж

неконтропьованоi
частки в дочiрньому

Бл-ишок на кiнець

*Щонченко Iрина Мико""Чч

стеба Свiтлана Леонйiвна
Керiвпик

Головций бl,хгалтер



I
I

Прuuiпха h |iшвwi мitпносmi за piK, tцо з"акiнчuвся 31 zруdня 2017 року

1. Iпфорrrачiя шро юшеriп.
1. Iнформашiл про юrпrпiю.

IIРИВАТНЕ АIЩОНЕРЕЕ ТОВАРИСТВО <dНВЕСТИЦIЙНД КОМПДНIЯdOMEKC-IHBECT" (ПРАТ <IK <<PoMeKc-rHBecTD, да:ri - кТовариство>(код едрпоу2З72524з) е юрЕдДЩою особою, створеною вiдповiдно до .uiо"од*.ruu украiни,
зФе€строваЕе Печерькоrо райошою у MicTi Киевi держilвною адмiнiстрацtею ZЗ.tО.tqqj
POIY, Еомер Заrrису в СДРПОУ 1 070 105 0003 001257.

МiсцезнаСо.IркеЕЕЯ Товарисгва - УкраiЪа, 04074 м. КиiЪвул. Двтозаводська, 2;
фiцiйвасторiшса в IKTepHeTi, 

"u якiй достуtIна iнформацЙ пр;rтi"тгЦlпсмcтвow\rw.romex.Нev.u4aДpесaeлeкTpoннoTпoшти:iryna@rom"*.kiJ;;]-.

Товариство е фiнапсовою устtlЕовою та професiiiним rIасником фондового ринку irТiЙСШОС ЕаДаЕШI trОСеРеЩкш( посJгуг за договорzlми по цi"""* ,ru.r"pu*.

Товарпrrво безпосереДшо здйсшос TaKi ocHoBHi види фiнансово-господарськоТ дiяльностi:- .щлерська дiяlьнiсть з торгьлi цiнними паперами;- брокерська дiяlьнigrъ з торгЬлi цiнними ,r*Ъраr";
- депозЕтz}рнадiяrьнiсть.

Професiйна лiялъliсть на фондовому ринку здiйснюеться викJIючно на пiдставiтъйmеgтiй, що вЕдаетъся Нацiона_lьною комiсiеюi цiнних паперiв та бондового ринку:

Г,&оФесifuа дiяьнiсть на фондовому риЕку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними ,r*.pur",
frршрсьКа дiяlънiСть, лiцензiя cepii_AB ltn zg4цтВ, строк дii з 2i.|0.20l4 р. необмежений,ml щdнягtя рiшення \4.|0.2014 Нацiонаrrьною койсiею з цiнних .rurr.piu та бондовогощ_т:

rЬофеýifuа дiяlьнiСть }Ia фонловоУу рин5у - дi-"оiсть з торгiвлi цiнними пzшерЕl}.{и:
-_рсьпа дiяльностi, лiцензiя cepii АЕ-NЪ zg4цтg, строк дir з 2i.t0.20l4 р. необмеженш1,пlдрфгггя рiшешIя 14-1,0.2014, Нацiонаrrьною койiсiею з цiннr*.ru.r"ii" та фондового

шi:

Щý+есifuа дiяlьнiсть Еа фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: {епозитарнаdhпi,,Б .lепозптарноi устЕlЕови, лiцензiя Ъерii АЕ Й zBossO вiд 08.10.201Зр., строк дii зШ!,Jff&J0l3р- необмежешlй, дата видачi 08.10.i013 Нацiональною комiсiею з цiт*rюt палерЪпфrrтrого ршсу.

пЕrf,gтво r.ae геЕер.UIьпулiцензiю на здiйснешUIвiIлютнихоперацiй м148, видапа Е{БуШ]ýJ}lsp., строк дi лщензii необмежений.

Iirygrво вкJIючеЕе до державного реестру фiнансових уст€tнов 09.11.2004 р.rЦртmо ]Ё205.

. LleHo\I Професiйноi асоцiацii уrасникiв ринкiв капiталу та деривативiв.
з - 1].10.2013 р.

. .; _ -_ -j-leнo\{ \часника СРо <Асоцiацiя кУкраiЪськi фондовi торговцi>.--- :.- i6.11.2009 р.

190

,ь*

1



l,

Стадом на 3l rрушя 20l7 р- та З l грУдrя 2016 р.акцiонерами Товариства були:

зt.tz.zоi зt.lz.zой

9,926815 9,926875

щ"Е прпвiлетабо обмеаrсепвq Щодо цчх часток.
: -.- _-:_.:i-]i ВиЩеЗrlзнаЧених часТок не \Il , ],:J'Т?ННЯ. Права власникiв 

"u"rол'u"" 

обмежень або с
зазначенi в CTaTlTi ;:fi;.#iЛеiЪ ЩОДо ik володiння або ik

' 
r l::i:lj:' Ч::::1с ник Т о в ар и с тв а - Фiз ична ос об' : ''r-ТОРОВИЧ - 84,4119ЗYо вололiЙ .u рахунок no"ror'], ,'ОО'ffir" 

УКРаihИ - Бонд2р.цц

* ;ц_-LlьЕЕt оспова формувапня фiнансовоiзвiтпостi
* - -c'ToBipнe подапня та вiдповцнiсть МсФз

; ..nJoBa звi
, : .:,::ia з ,aro,'"'"'u 

ТОВаРИСТва е фiнансовою зБ

,"потокiвф;:i":"#;""#J#.*,,жfu 
#Ё'Ц*,r:;ХТ";";#;Т;""::.,fi;-' - : ;,;TTi ними економiчних рiшень. 

rих потреб широкого кола корисryвачiв
- --]т\,ально],,l;дн"о"о"l"Т"Х1""Н"*il:::"":НЖ;";ТJ;;T_l,J;ж#-fi 

;**з1грудня2016- -: - -:КОГО облiку (мсБоi - тrуr;r;;;;;$;"*}"#ЮчаючL_r _Мiжнароднi стандарти' " ,:-' irlГЛЦаgрського облiку -rф;"#.:Т;У"h,Ж;i:ff;;;tr. з Мiжнародних'_ 
_, На Веб-СайТi MlHi"r"p.r"u 6,"u,r.,il;;;i"'..ПНiЙ 

На 01 СiЧНЯ 2015 року, що офiцiйно

фr формумннi фiнансовоl ."i;";; ;::"^.,^---l--*-щ ; ";";;;:;:l,:",'::::Ti 
ТОВ.аПИlтВо керувiulося також вимо

*::;#l'tЖ;Ж.H:,.'#'}T:'Jffi ж;;;;й#:Н:,i:ЖЖ,lЦlцшi прпйпяi .

:з мсФз, "*,.#;;:;';] 
ЧИЦПОСТi

ТrrcФз r. ;Й;;;ffiffi ;Зеб-СаЙТi 
MiHicTePcTBa фiнансiв Украiни, опршIюдIеноlц- '-'ДJТРОЧеНi РаХУНКИ ТаРИфНОГО О"оrrruJЙ >>, якийнабувае чинностi 01 сi.*rя

}Т*r. керiвrпаrцгва Товариства мсоз 1д пl:i-^* -п пфгпr цrrilrос .

L*ь--ýOt'."**1:ж""#.-*.f;li;г#:r#;#};:Н'ЁЖт:?:},ж;
rEre шюдггь в сферуоirч"""" **Т#}.Що 

закiнчJrетьоя З1 
"руд* rоii о*y, оскiльки

i,ндiонерн ,rЙЙ;;

Мико.rаiвБ
:-.:Гr]
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2.3. Валюта подання звiтностi та ф1 HKuioHaJIbHa ваJIюта, сryпiнь округлення

валюта подання звiтностi вi:повi:ас функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

УкраТни - гривня9 складена ), тtlсячах грI{вень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Припущення про безперервнiсть :iя,-lьностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiJготовлена виходячи з припущення безперервностiдiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вютючас коригуван}uI, якiнеобхiдно було б провести в тому

випадку, якби Товариство не ]\1ог.-Iо продовжитиподzrльше здiйснення фiнансово-господарськоi

дiяльностi вiдповiдно до принципiвбезперервностi дiяльностi,

2.5. Рiшенпя про затвердження фiнансовоi звiтностi

щатою затвердження фiнансовоi звiтностiтовариства е дата складання повного комплекту

фiнансовоi звiтностi (включаючи пришtiтки) та ii затвердження. Фiнансова звiтнiстьПрАТ <IK

<<PoMeKc-IHBecT) за 2о:r7 piк (ф.1-4 та примiтки) затверджена Наказом 170118 вiд

1 7.0 1 .20 1 8року.

!ата затвердженнЯ фiнансовоТ звiтностi до виtryскУ - 01.02.2018 року (дата, на яку особи,

на:iленi владнимИ повнов€DкеНнями, пiдписуютЬ(затверджУють) i вигIускають(оприлюднюють)

]роаудоваrry фiнансовУ звiтнiсть для iT подальшого затвердження загrLльними зборами

зкшiонерiв).пiсля ii затвердження до вигIуску акцiонери Товариства або iншi особи не мають права

]зосити змiни до цiсТ фiнансовоТ звiтностi.

],6. Звiтншй перiод фiнансовоТ звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, ввrDкаеться календарний piK, тобто

-;]ic-l.] з 01 сiчня по 31 грулня 2017року.

_1 Сr-гтсвi положення облiковоi полiтики

] 1, основа (або основи) оцiнкш, застосована при складаннi фiнансовоi звiтцостi

ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноi собiвартостi, а тако;х iнвестliцiitн;l

,:]-"-\c-l\locTi, яка вiдобра;каеться за справедливою вартiстю вiДповiДно До МсБо 40 <IHBecTtrцii'Ha

,::,\,]\licTb>, та оцiнки за справедJIивою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyrrreHTiB вirповi_]н,,, ",
_:з 9 <Фiнансовi iнструменти)), з використаншIм методiв оцiнки фiнансовiп iнсгрi\{еi{тlз,

_,:-..-HI1K мсФЗ l3 кОцiнки за справедливою вартiстю>>, TaKi методи оцiнкlt вL-тючзlJ;ъ

: , - : il.TaHHJI бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого анаlогiчн"г" ],

___::_ЗРО\r iHcTpyMeHry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моде,li вllзначен,+,

, ,:..-liiBoT BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'яза"

:: - : _::-ться з використанням наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

,, _ Ьгд-lьнi положення щодо облiкових полiтик,.

: l-^l:HoBa формувоння облiковuх полimак

_' ,- .:..Bi полiтикИ - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практltка,

__- _..=Hi сl'б'сктоМ ГосПоДарЮВання При скJIаданнi та поДаннi фiнансовоi звiтностi' МСФЗ

_",- _ _: ;,б.liковi полiтики, якi, За ВисноВкоМ РМСБо, ДаютЬ ЗМогУ скJIасТи такУ фiнансов1

. - :, ;ка rtiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операчii, iншi подii та умови, ,]о

: -,1 ]асТосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вIIлив iх застосуванrш €

- : .l
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Облiкова полiтика ToBapt::;:" :,:зр,.б.lена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно

до вимог МСБО 8 кОб_-riковl п.,.,.i:.t!l. зrtiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних

мсФз.

3.2.2, Iнформацiя про з.ttiнч в об.liкtlвшr по,liпtuках

Товариство обирас та за.-то._.вl: cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних опеРацii,

iнших подiТ або умов. якщо \1СФЗ конкретно не вимагас або не дозволяе визначення категорii

статеЙ, для яких iншi полiтttцll 116;ti\Tb бlтlt доречними.

3,2.3. Форма mа назвu фiнансовш звitttiв

Перелiк та назви форrr фiнансLrвоТ звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим

(МСБО1) <<Загальнi вимоги до фiнансt-lвоТ звiтностЬ.

3.2.4. МеmоOu поdонttя iнфор.ttаttii' 1, фiнаrtсовuх звimах

Згiдно МСБО l Звiт про с},к} пHitt"l .]охiд передбачае подання витрат, визнаних у прибутку абО

збитку, за класифiкацiею, основаною на rtетодi "функцii витрат" або "собiвартостi реалiзацiТ", згiдно

з яким витрати класифiкують вi:повi:но до ix функцiй як частини собiвартостi чи, наприкlrад,

BliTpaT на збут або адмiнiстративн}, .liяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат е

корисною для прогнозування майбlтнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена В П. 7.2, 7.4,
-,5 цих Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв

,:it-tснюеться iз застосУванняМ прямого методу, згiдно з якиМ розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi

:_.зси но.щходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв, Iнформацiя пРо ocHoBHi вИДИ

:,],шових надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

-:*r, об"лiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

: -с.], Вазнання mа оцittка фiнаttсовuх iнсmруменmiв

товариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язанrш у балансi, коли i тiльки коли

:] стзс стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операuii з придбанНЯ

_ ,ро_]ажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунк}'.

, ,:,вариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

. фiнаНсовi активИ, що оцiнЮютьсЯ за справедЛивою вартiстю, з вiдображення\l рез\,.-lьтат\

переоцiнки у прибутку або збитку;
. фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

. - эзрllство визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенняl\I рез},lьТаЦ

переоцiнки у прибlтку або збитку.

- , час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

_ _, ,, ,\ за Тхньою справедливою вартiстю шIюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо наlехатъ

, - - - ].ння або виtIуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

'' - ,._.Ва полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHoTpyMeHTiB розкриваеться нюкче }

: - -,1], роз:iлах облiковоТ полiтики.

-" "-. ,rloBi коutmа ma ixHi еквiва,ленmu

_ , : _ кОшТИ складаютьСя з готiвкИ в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.

:,.-.,;Tii грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якiвiльно

-, -;:; \ вiдомi суми грошових коштiв i яйм притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

4
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Iнвестltцiя визначаст:.7 -_. :,"-:. ;" ;:l:lвз-lент грошових коштiв тiльки в разi короткого строкУ

Грошовi коштti l] _\. ;::,:. ;:,... \1ож\ть утримуватися, а операцii з ними проводитися в

нацiональнiЙ ваlк.гt т] : : ; ,: -- ' ,:- т],

Iноземна ваlк-lта - "- :,. ,:: ,: :,-,;. Hi;K функцiональна ваJIюта, яка визначена в п.2.3 цкх
Примiток.

Грошовi коштtl тз l\ ;:.i,::-_з:-,1 вltзнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Первiсна та поJаlьш.] l,".г.х: -i,_ -Lt]Bl{\ коштiв та iх еквiвалентiв здiйснюеться за справедлиВоЮ

вартiстю, яка дорiвtlюс Тх Hortiaa-.э.-,;j BapTocTi.

Первiсна та поJа]ьша --.ll;.iJ. ггошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюсться у функчiонаlьнiiл B:..--,:l за офiчiйними курсами Нацiонального банку УкраТни GБD.
У разi обмеження права вt,{к.]рit.тання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

випадку призначеннlI НБ}' в банкiвськiit \становi.,тимчасовоi адмiнiстрацii)чi активи можуть б}ТИ

Lпасифiкованi у складi непоточнtiх aKTttBiB. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiЮ

банкiвськоi установи та вiдсlтностil"trtовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ik як активу

припиняетьсяi ix BapTicTb вiдобра;касться 1 складi збиткiв звiтного перiолу.

3. 3, 3, fебimорська заборzо ван icttt ь

,Щебiторська заборгованiсть - че фiнансовий актив, який являе собою контрактне право

отримати грошовi кошти або iHmtrl"l фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

.Щебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли

Товариство стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. ГIервiсна оцiнка

rебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подчrльша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за

а\{ортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Якщо е об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова

зартiсть активу зменшусться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначаеться як рiзниця мiж балансоgою

зартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми

]езерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

.i:ображае суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Дя
: iнансових активiв, якi е iстотними, резерви створюються на ocHoBi iндивiдуальноТ оцiнки oкpe]\{n\i

_збiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не е iстотними - на ocHoBi груповоТ

_,liнки. Фактори, якi Товариство розглядас при визначеннi того, чи е у нього об'сктивнi свiдчення

i;явностi збиткiв вiд зменшення корисностi, вкJIючають iнформацiю про тенденцii непогашення

r:5Lrргованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. ,Щля групи лебiторiв таки\lll

* ]i\торами е негативнi змiни у cTaHi платежiв позичzulьникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi

:.rстрочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

C.vMa збиткiв визнасться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiолi сума збитку Bil
_,.1.ншення корисностi зменшусться i це зменшенця може буги об'сктивно пов'язаним з подiеЮ, яка

. -бrвасться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення

._:ltcHocTi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнаеться у прибlтк1'
_,, збнтку. У разi неможJIивостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за рахунок
, ],ареного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Jебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнЮсться за

:-:Jве_]JIивою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибlтку або збитку, якщо таке
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призначення усува€ або значн". з\lенLLп,€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають

(неузгодженiстю облiкr>,). шо iнакше виникне внаслiдок_оцiнювання активiв або зобов'язань чи

визнання прибlткiв або збнткiв за H}l\{Ii на рiзних пiдставах.

подальша оцiнка :ебiторськ.-,i заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартlстю, яка

дорiвнюс BapTocTi погашенLUt. тобт.. с1 rri очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

У разi змiн справед.-тltвот BapTocTi :ебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry,

TaKi змiни визнаються 1, прlrбlтк1 1збнтк1 ) звiтного перiоду.

3.3.4. Фiнансовi aqlпltBlt, ulо оttittююtttься за справеdлавою варmiсmю, з вiDобраltсеннrlм

О**";:Чr:r,:::#-:#fi:fi' 
::";::;:!, за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiнки у прибlтк1 або збитку,вiдносяться акцiт та паi (частки) господарських

товариств.

Пiсля первiсного визнання ToBapitcTBo оцiнюс ik за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй. якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за цiною найкращоТ

заявки на купiвлю згiдно даних органiзатора торгiвлi.

. Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi

активiв TaKi iнструменти оцiнюються за показниками на основному ринку для цього активу або, за

вiдсlтностi основного ринку, на на}-{сприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на

користь протилежного, ринок, на яко\ry'товариство зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу,

приймаетьСя за основНий риноК або. за Bi:clTHocTi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

пр" оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи ОцlНКИ BaPTocTl, ЯКl

вiдповiдають обставинам та для якlili с достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,

максимiзуЮчи викориСтаннJI доречнI{Х вiдкритиХ даниХ та мiнiмiзУючи використання закритих

вхiдних даних.

оцiнка акцiй, що входять .]о сLlад}, активiв Товариства та перебувають убiржовому списку

органiзатора торгiвлi i при цьоtt} не }Iають визначеноiцiни найкращот заявки на купiвлю на дату

оцiнки, здiйснюеться за останньою баlансовою вартiстю.

Дя оцiнки акцiй, що входять .]о сL-Iаду активiв Товариства та не перебувають у бiр;ковоrr},

списку органiзатора торгiвлi, та паiв (часток) господарських товариств за обмежених обставltн

наближеноЮ оцiнкоЮ справедливоТ BapTocTi може бути собiвартiсть, це може буги тодi, ко.-ти

наявноТ останньоТ iнформачii не.]остатньо. щоб визначити справедливу BapTicTb, або колlt icHl,c

широкий дiапазон мо)IgIивих оцiнок справедцивот BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою

справедливоТ BapTocTi у цьоNI\, дiапазонi.

Якщо е пiдстави BB&+iaTtl. шо бапансова BapTicTb суггево вiдрiзняеться вiд справедливоi,

товариство визначае справедlивr BapTicTb за Jопомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення мож}"ть

бlти зумовленi значними змiнаlrtи 1 фiнансовоrrу ciaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри ринкiв,

на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiя.-lьнiсть. а також змiнами у кон'юнкryрi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акцii-t. обiг якliх з\,пинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що \1ають ознакll фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi

cTpoKiB вiдновленНя обiry такиХ цiHHlix паперiв. наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiВ ix дiяльноСтi, очiкl,ваНня На_]\\-r.]iКення лrайбlтнiх економiчних вигiд.

3,3.5. Фiнансовi акmавu, ulо otlittHlHltttbcя за {L|tорtлtuзованою собiварmiсmю

,Що фiнансових активiв, що оцiнtоLrть.я за а_\1ортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить

облiгацiт та векселi. Пiсля первiсн..го в}lзнання Товариство оцiнюс ix за амортизованою
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собiвартiстю, заsпоооцflOЕш rreтý.1 фекгlвного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення,

якщо вони е.

3.3.6. 3обов'жанн.* Кфпч fuxic
ГIоточнi зобов'шашr це зобов'язання; якi вiдповiдають однiй або декiлькоп,t iз

ни)кченаведенID( озндс

Товарисгво спOIiЕЕтьдI Iк)п}сЕти зобов'язання або зобов'язаннjI пiдлягае погашенню

протяюм,чмЕат[Етfl шiсшriв пiсltя звiтного перiоду;

товарисrво не }сr бецrrовного права вiдстрочrтги погашеннlI зобов'язання протягом

щонаймеrше Jв:rааtlчшЕ rriсяцiв пiсля звiтного перiолу,

Поточнi зобов'язашlя ввваrOтьдI :чr умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

ПервiснО кредитИ башriВ ввtIiшýтьсЛ за сIIраведJIивоЮ вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень

MiHyc витрати на проведеIшл оперщfr. У подалъшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються

за амортизованою мугiсгrо за }teTo]o!{ фекгlвноi ставки вiдоотку, та будь-яка рiзниця мiж

чистими надходденнями та варriсгrо IюгашенIUI визнаеться у прибlтках чи збитках протягом

перiоду дii запозичеrъ iз вихорrrстадiшл}r фекпrвноi ставки вiдсотка.

3.3,7. Зzорmання фiнаttсосIц aпllлr'ic tlta зобов'жань

Фiнансовi активи та зобовlrrаявя зюртzlються, якщо Товариство мае юридичне право

здiйснювати залiк визнаrппr 1-баrшrсi с_ъч i rлае HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати актив

та виконати зобов'язаrшrя олю{rsсшо-

3.4. Облiковi полiтпкп щодо (ЕшOзIпI }rсобь та Еематерiальпих активiв

3.4.1. Вuзнання mа оцiнка (rсноспl,Б пеобiс

Товариство визнае мffiерiдъffi об'огт основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою

використання ix у процесi свосr-:irънкгi. надашш посJryг, або д.ilя здiйснення адмiнiстративнюr i

соцiально-культурню( фуIffщй очiryчашп1 строк корисного використанЕя (ексшrуатацi) якшl

бiльше одного року та мргirrь шшпi бLъше 6000 грн,

у подальшому ocHoBHi засобн оцilпоlсrгься за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена

амортизацiя та буль-якi накошrчеrli збIr.пtи вiд зменшенIш корисностi, Сума накопиченот

амортизацii на дату персоцirткrr вЕх-по{цr€ться з валовоТ балансовоi BapTocTi активу та чистоi с5rми,

перерахованоi до переоцЬеноТ с!l{Е аftявt,. Дооiriнка, яка входить до скJIаду власного капiтаrцr,

переноситЬся до нероЗподiленогО lгрпбэтц" хо.]и припиЕяеться визнаннjI вiдповiдного активу,

3,4. 2. Поdальtui ваmраmь

товариство не визнае в батаrrсовl* мргосгi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обсrryговlъаннrl, ремОкг та TexHiцle ftтrтов}ъ:}ш{я об'екта. [{i витрати визн€lються в прибугку чr

збитку, коли вони понесенi. В батдsовiй мрюстi об'екта основних засобiв визнаються Taxi

подальшi витрати, якi задовоrЬЕяютЪ rрrгерirч визнанIUI аiтиву.

3.4. 3. Аморmазацiя основнчх засобiз

Дмортизацiя основних засобЬ Товарвства нараховуегься прямолiнiйним методом iз застосумrшш

такихстрокiв корисного використанIlя:

Машини та

7



З них:
електронно-обчислпова-ънi чяrпккя rFгfr| мяIтrини для
zlвтомtlтичного оброблеrшя iнфорцаrliт, пов'язанi з ними засоби

зчитуваннЯ або друкУ iнiфрrrшч'i- гlов'rзанi з ними комп'ютернi

програми (KpiM програм, в}IтрtrIя ва rтрк;баrшя яких визнаються

рЬялтi, та! або прогр:лм, яti вlвваrсrгъся неr,rатерiальним активом),
-iншi 

iнфорМацiЙнi систе}пЦ ко!.!таторц уаршр}"тизатори, п4о.ryлi,

модеми, джерела безперебiйною,хrв-lgr*, та засоби ix
пiдrшючення до телекому,нiхаrtiйlппi uереiц телефони (в тому
числi стiльниковi), мiкрофошt i ршТ- варгiс-гь якID( перевищус

6000 гривень
тDанспоDтнi засоби 5

нструменти, прилади1 1нвентар. \, 4

ншi ocHoBHi засоби 1

l
l
l
l
l
l
l

Капiтальнi вкJIадення в орен---.:;l rрltrriщенЁя амортизуються протягом TepMiHy ix корисного

використання. Дмортизацiю aкTila\ п"чIiнають, коли BiH стае придатним для використання,

Дмортизацiю активу прип}rнJIють нf, с-]ц з .]вох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоi ак,тив

класифiкуЮть як )лриМуваниI"l J-lя пгJrJ.,\\,. або на дац, з якоi припиняють визнання активу,

3. 4. 4. Н емаmер iапьнi акпl u в u

нематерiальнi активи оцiнюr..ться за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченот

амортизацiТ та будь-якrпi накопllченtiх збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя

нематерiальних активiв здiл-tснюсться з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi

активи, якi виникають у рез),льтатi :оговiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом

TepMiHy чинностi цих прав з },рах},вання\l таких обмежень:

Якщо вiдповiдно до правовстановIIюючого документа строк лiТ права користування нематерiального

активУ не встановЛено, такиЙ строК становить вц 2 до 10 poKiB,

3.4.5. 3менIцення корuсносmi ocHoBHtM засобiв mа немаmерiальнuх aKmaBiB

на кожну звiтну лаry Товариство оцirшое, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товариство змеIrпц/с ба.гlансову BapTicTb активу до суми його очitсуваного

вiдшкодвання, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодвашш активу менIца вiд його

балансовоi BapTocTi. Таке зменшенrrя негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не

облiковують за переоцiненою варгiстю згiдно з МСБО 16. Збrтгок вiд зменшення корисностi,

визнаниЙ дIя активУ (за винятКом ryдвiJrУ) в попереднiх перiодахо Товариство сторнуе, якщо i

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi дIя визначенIuI суми очiчваного

вiдшкодування. Пiсля визнання збlтгку вiд зменrцення корисностi амортизацiя основншr засобiв

кориryсться В майбугнiх перiодах з метою розподiлення перегJUIнугоТ ба-пансовоТ BapTocTi

необоротного активу на систематшIнiй ocHoBi протягом строку корисного використання,

3.5. облiковi полiтикп щодо iпвестшцiйноi HeppoMocTi

3, 5. 1. В uзнаннл iнвесmацiйноt HepyxoMocmi

До iнвестицiйноi HepyxoMocTi Товариство вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або часппry

булiвлi, або Тх поеднання), утримраЕу на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову

Нематерiальнi активи Строк дiТ права користування

авторське право та cyMixtHi З НИl,{ ПРаВа (право на лiтературнi,

художнi, музичнi твори, копtп'ютернi програrtи, програми для

електрон но-обчислювальн их ]ч{аш и н. ко rtп iляцii даних (баз

дur"i), фонограми, вiдеограми, пере.fач (програми) органiзацiй

мовлення тощо), KpiM тих, витрати на придбаннJI яких

визнаються роялтi

Вiдповiдно до
правовстановлюючого
документа, але не менш як 2
poKJ{
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оренд/ з мЕтою отримzlння орендil( гLtатежiв або збiльшёння BapTocTi капiтаlry чи для досягненшI

обох цiлей, а не дIя: (а) вшtорrrгаrшя у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi посrryг

чи для адмiнiстрапвшоr цLrей, бо (Ф шродажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicb вIввасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що

Товариство отримае майбl-шi eKoHouiцri вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю,

(б) собiвартiсть irвесrлшifuоТ перlхоuоgгi можна достовiрно оцiнити.

Якщо булiвлi вкrIючають ол+-чаýгIff{у, яка угримуеться з метою отриманшI орендноi IUIати та

другу частину дIя викорнстiшЕl у пршесi дiяльнdстi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерСькомУ облir.У Tаrti щ-rrпя об'скгу HepyxoмocTi оцiнюються та вiдобрil)каються окремо,

якщо вони мо}qль бупr про:апi otpe}ro,

3.5.2. Первiсна mа постiЛуюча оцiнt:а iнвесmuцiйно'i HepyxoMocmi

Первiсна оцirжа irшеgrrщiftюi жрlхохосгi здiйсrпоеться за собiвартiстю. Витрати на операцirо

вкJIючаються до первiсноi варгwгL Собiваргiчгь прилбанот iнвестицiйноi HepyxoMocTi включае цiну

ii придбаншI та бу.ш-яri вlrгрffIL .шi безпосередньо liiднесенi до придбання. Безпосередньо

вiдirесенi витрати охоЕrIюють нагщLrад винilгороди за наданшI прОфеСiЙНИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСJI)Л,

податки, пов'язанi з пepeJaElero права шасноrгi, та iншi витрати на операцiю,

Оцiнка пiсля визнш*rя зriЁсrшпrгъдI за справедIивою вартiстю на дату оцiнки. Прибугок або

збиток вiд змiни в cпpaBe.a-IgBtr ьарrштi irrвеgгицiйноi HepyxoMocTi визнаеться в прибугку або

збитку. Амортизачiя на Taxi arffEBIi m вараýов},еться,

Справедлива Baprтiс:b ilша;пшiftюI HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз заIýленням

незалежного оцirломча Перiо:шшriсь шерг;яý,справедливоi BapTocTi зуN{овлюеться суттевими

для облiку коливанЕями rriH на plrftщ шо:iбноТ Hep}xoMocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного

булiвничтва дорiвr*Ос варгь-тi заьЁрше*rою б'екта за вирахуванIUIм витрат на закiнчедня

булiвництва.

якщо оцiнити сrраве"Iшaц шryп,L-ь неможпиво, Товариство обирае для оцiнки об'ектiв

iнвестицiйноТ HepyxoMocTi х'эдеш е{шшt за собiвартiстю вiдповiдно до мсБО 16 та застосовуе

такий пiдхiд до Bciei irшеgтшifut вепryхошоrгi, при цьому розкриваються причини, з яких не

використовуеться сЕрilведlЕБа !ryгýт.L

3.б. облiкОвi полiтпкП щодt} ШпrrщI rsтпвЬ }rгримувапих для продажу

Товариство класифф"е шгсw* IETEB як угримуваний для продажу, якщо його балансова

BapTicTb буле в ocнoBв<>r+ чtrщr,йL]Еlтап{ся IIlJUIxoM операцii продo)ку, а не поточного

використання. Непсrготri ац'rшп- 1,ршryъапi дJIя продажу, оцiнюються i вiдображаються в

бухгалтерському облirу за rrrfuшсrз З J}Ox жJIичин: балансовою або справедливою вартiстю з

вирахуванням витрат Еа ошсещй" rпоп'ваяi з.. продФкем, Дмортизацiя на TaKi активи не

нараховуеться. Збиток вiд зжщ ьрr*,lсгi шри первiсному чи подurльшому списаннi активу

до справедливоi вартосгi за лwцвrЕЕш веграт на продФк визнаеться у звiтi про фiнансовi

результати.

3.7. Облiковi полiтикп щоJlо ор:ш

Фiнансова оренда - ц€ oрЁшrl* !l Еr.1 шередаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правом власrrостi Е ЕL Тешпрt*,-тво як орендатор на початку строку оренди визнае

фiнансову оренду як iuilIlBE та шfr;r т!!Еп;lr за с)rмами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi

теперiшньою вартiстю Mirrirrll.шffi, "Wm. lтлге:zкЬ. Мiнiмальнi оренднi п.гrатежi розподiляються

мiЖ фiнансовими вrrгра.гаrшr та щЕшl непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати

розподiляються на ко]кен перiý}л тЕil lшt* шаб забезпечити cTaIry перiодичну ставку вiдсотка на

заJIишок зобов'язань. Ееперsrчся. .тЕm :Jл:гE ýi вiдображаються як витрати в тих перiоД8х, У

l
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яких вони були понесепi. Полiтка нарац/вання амортизацii на орендованi активи, що
{rмортизуються, узгодкена iз стачпаргяою полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Ор""да активiв, за якою рIвпкп та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фаrсгично
залишаються в ореIцодавчц класифiкуегься як операцiйна ореrца. Оренднi гшатежi за 5годою'про
операцiйнУ оренд/ визнаютюЯ лк вrrгратИ на прямолiнiйнiЙ ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд
вц оренди за )лодами про операцift{у оренд/ Товариство визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi прOтягом
строкУ оренди. Затрати, вкlIючаюtIи аморгизацЬ, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди,
визнаються як витрати.

3.8. Облiковi полiтпкп щодо шодшIч ша прпбуток

Вrтграти з податку на прибуюк явJIяють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний подаюк визначастюя як сума податкiв на прибугок, Що пiдлягають cmlaTi
(вiдшко.ryванню) щодо оподаткованопо прибугку (збlтгку) за звiтний перiод. Поточнi вLrграти
товариства за податкап{и розраховуютюя з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.

вiдстрочений податок розрtlховуеться за ба.пансовим 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 балансi та ik податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язаl*lя визнаються, як правиJIо, щодо Bcix тимчасових рiзницьr.що
пiдlягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в майбугньому оподажовувilного прибугку, за pilxyнor< якого мо}rqrгь буги використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирi}хуванню. Ба.гlансова BapTicTb вiдстрочених податковID(
активiв перегJUIдаеться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi
того, що буле отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволrтги використати вигоry
вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставкамио якi, як очiкуегься, будrь
застосовуватися в перiодi реалiзачiт вiдповiдних акгивiв або зобов'язань. Товариство визнае псrю.пri
та вiдстроченi податки як в}Iтрати або дохiд i вкlrючас в прибугок або збиток за звiтrrш1 перiол
oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операчiй або подiй, якi визнаються лрямо у вJIасному
капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi подiтки у капiталi, якщо податок нttложить до сгатей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.9. Облiковi полiтикш щодо iпшпх активiв та зобовrязань

3.9.I. 3абезпечення

Забезпечення визнuшоться, коли Товариство мае теперiшлпо заборгованiсть (юриди,пry або
конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немоlrсrrиво),
що.погilпення зобов'язання вимагатиме вибуггя pecypciB, koTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
мохна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3. 9. 2. В uплаmu пр а цiвн llnaJ|t

Товариство визнае KopoтKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахранtul будь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визнае очiкуванУ BapTicTb KopoTKocTpoKoBlD(
виIIJIат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечеrшя вiдпусток - пiд час наданЕя працiвrпжадr
послуг, якi збiльIrrуоть TxHi права на майб5пнi вlшшIати вiдггускних.

3, 9. 3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украiЪського законодiлвствц Товариство угримувiUIо внески iз заробiтнот пrlати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Пою.пli внески розраховуються як процентнi вiдрахуванrш iз

l
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поточних нарахувань заробiтноТ п.-Iатнi. TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають irt право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна
заробiтна платня.

3.10. IНШi ЗаСТОСОванi облiковi по;riтrrки, що с доречними для розумiння фiнансовоТ звiтцостi

3. 1 0.1 fохоDа mа вumраmа

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

.."#;;J};:;,Н"#:нтжнж"г}::;;iт}:Ж:;,::*"J;"#'Jт#i,#fr"тr":
Збiльшення Чистих активiв, за винlIтком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

.ЩОХiД виЗнасться у звiтi про прибутки та 'збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
КРИТеРiям визнання. Визнання доходу вiдбуваетьсяодночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoмocTi або iнших активiв
ВИЗна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) ТОвариство передало покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoмicTb або iншi активи;

. б) За ТОвариством не зulлишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi,
ЯКа ЗаЗВИЧаЙ пОв'язана з володiнням, aHi ефективниЙ контроль за проданими

фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) сумудоходуможнадостовiрнооцiнити;

Г) ЙмОвiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

та

Г) ВиТРати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

!ОХiд вiд надання послуг вiдображаеться в момент виникнення незrшежно вц дати
НаДХОдження коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii з наданнrI посл}lг на

даry балансу.

.ЩИвiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

Витрати - це зменшеншI економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибl"ггя чи
аМОРТИЗацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистlтх
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

ВитРати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

ВИТРати негайно визнаються у звiтi про прибlтки та збитки, коли видатки не наJають
маЙбрнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майб5rтнi економiчнi виго.]l{ не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та,!збитки також у тих випадках, коли винI{кають

зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриNlанням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповi.:нi

доходи.

_ 3.10.2. Вumраmа за позuка-|ltl

Витрати за позиками, якi не € частttною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як

-*ь чаСтина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться ло прщбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього aKT}iB) ,
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3.10.3. Операцit з iнозелсною фJлхrrrюх,

ОперацiТ в iноземнЙ ваIпогi облiков1,1оТься в yKpaiHcbKID( гривЕяХ за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку YKpair*r Еа дату пров€денюI операцiй.

MoHeTapHi активи та збов'язашц вирокенi в iноземних вalлютах, перерiжовуються в гривню за
вiдповiдними ц/рсами обri*rу НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi статгi, якi оцitпоються за
iсторичною собiвартiстrо в iнозеrдriй ваlпогi, Ъiдображаються за курсом на дату операцi'i
HeMoHeTapHi статгi, якi оцil*оlgься за справедJIивою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються
за курсом на дату визначення справедrпво,Т BapTocTi. Результат курсових рiзниць, що виникпи ЛРИ
перерахунку за монетарш{iд{ стштmдъ визнаеться в прибугку або збитку в тому перiодi, у якому
вони виникЕtють.

3.10.4. YMoBHi зобов'язанttя mа aKmuBlL

ТовариствО не визнае yMoBHi зобовkзаr*rя в звiтi про фiнансовий стан Товариотва. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкриметься, якщо можrrивiсть вибуггя pecypciB, якi втi.гпоють у собi
економiчнi вигоди, не е вiмшrеною. Товариство не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про
упловний актив ро3криваеться, коJIи над(одд(ення економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущепня, оцirrкш та сJrдяrcпця

при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi м.lють
вIшив на елементи фiнансовоi звiтяостi, фунтуючись на мсФз, мсБо та тлумаченнях,
розробленпс KoMiTeToM з тJц.мачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iншlд< факторах, що за iснуючlак обставин ввuDкаються
обгруrrгованими i за результаТами якIlD( приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi акгшiЬ та
зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на н€ulвнiй у керiвницгва Товариства iнформацiТ про
поточнi подii, фактичнi результати Mo)Iý/Tb зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де
TaKi судження е особливо ваJкпивими, областi, що характеризуються високим piBHeM скllадностi, та
областi, в яких припущення й розрахунки маю,гь велике значення дlя пiдготовки фiнансовоТ
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Сулження щодо операцiйо подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Товариство не здiйснювало операцiй, що не регламентованi МСФЗ.

4.2. Суджешня щодо справедлпвоТ BapTocTi активiв Товариства

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що акгивно обертаються на органiзованих фiнансовшr ршil(,lь
розраховуеться на ocнoBi поточноТ ринковоТ BapTctcTi на момент закриття юргiв на звiтrцr дату. В
irшrХ випадках оцiнка справедливоi BapTocTi rрунту€ться на судженнях щодо передбачумrппr
майбугнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацii, ризикiв, властивих рiзrпам фiнансовшr
iнструпlеrгам, та iнших факторiв з вр:tхуванЕям вимог мсФЗ 13 <Оцiнка справедIивоТ варосгЬ.

43. Сулження щодо змiш справедливоi BapTocTi фiнансових аrсrивiв

Протягом звiтного 2017 року переоцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi iз заJцленням незалежнш(
оцiнювачiв не здiйснювалась.

,КеРiВНИЦТВО ТОвариства ввarкае, що облiковi оцiнки та прицдцення, якi MilIoTb стосунок до
ОЦiНКИ фiнансових iнструмеrrгiв, де риrпсовi котиррання не доступнi, е кlrючовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вОни з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з IuIином часу, оскiльки оцil*сl
базуються на пригrущеннlгх керiвниrrгва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
ВаJIЮТНИХ KypciB, показrпшсiв кредrllгоспроможностi контрагентiв, кориryвань пiд час
оцiнки iHcTpyMerrTiB, а також спеlц,rфiчнщ особливостей операцiй; та
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дохо.ш (вrrрЕrfl

Якби керЬrппrrпэ Ter
волатлшьностi, кlрсЬ обrш,l

час оцilж}r iнстрluеrrгiв. 6
вцсупlосгi ринковlтх xoтl
цlстlдi прибуюк та збкюх

ВIжористаrшя рiзrптк

пЕвц вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
зпаЕIним.

значний вп.-Iив на пе;е ,];.. 
,

}.ryýgпilговш( пршrущень та./або методiв оцiнки також може мати
:Balfi, справеатву BapTicTb.

{.4. СJ,лження щоJо очiкl ваннr Терлli6|з \lрIl}IYваIIня фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво ToBaplt,-T.; j:;. _ . _ э-, : .lрофесil-rне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що в\оJяIь _]. Jl_.L, ]]H,lHCulBIiX активiв. Професiйне судження за цим питанням
гр\,нтуеться на оцiнцi рliзtiкiв ;....;:-^ВСГ.. iHcTpl,MeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iсгп,ють нсв}iзначен--;тi. якi \Io;K}Tb бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiJконтр.1_1ьнtl\{ Kep;BHtiuTB1, Товариства фактором i може суттево вплицли на
оuiнку фiнансових iHcTp_r rteHTi в,

-1.5. Судження щодо вIlяв"lення ознак знецiнення активiв

на кожну звiтну лац, ToBaplicTBo проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi, iншот
rебiторськоi заборгованостi та iншllх фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ii знецiнення,
Збиток вiд знецiнення визнаеться вlIхолчи з власного .професiйного судження керiвництва за
наявностi об'ективних даних, що свiJчать про зменшення передбачуваних майбlтнiх грошових
потокiв за даним активом у рез},льтатi однiеi або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнанЕrI
фiнансового активу.

5. Розкриття iнформацiТ щодо вIIкористання справедливоТ BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, впкористанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

товариство здiйснюе викпючно безперервнi оцiнки справедrивот BapTocTi активiв
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi про фiнансовий стан
кiнець кожного звiтного перiод/.

б)

: ,l,]il--тr,]в\вало iншi припущен}il щодо вiдсоткових ставок,
. ];_.:, :.ого реЙтингу контрагента, дати оферти i кориryвань пiд

;:" ; зrtiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
, -. 1 ;;тотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi

та

на

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти та ix
еквiваленти

Первiсна та подtlльша оцiнка
грошових коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

{епозити (KpiM
депозитiв до
запитання)

ГIервiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його
справедIивою вартiстю, як4
зазвичай дорiвнюе його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйсrпоеться за
справедIивою вартiстю
очiкуванкх грошових потокiв

,Щохiдний
(дисконryван
ня грошових
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за
депозитними
договорами

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних Ринковий, Офiцiйнi бiржовi курси

13
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6. Розкриття iнформачii,

6.1. Дохц вiл реалiзаuii

б.2. Собiвартiсть реалiзачif

що пiJтвер],+i},€ cTaTTi, поданi у фiнансових звiтах

паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс
цiнi операчii, в ходi якоi був

отриманий актив. Подальша
оЙ"па борговtтх цiнних паперiв

здiйснюеться за справедливою
вартiстю.

дохiдний органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки,
котирування
аналогiчнпr борговrлr

цiнншr паперiв,

дисконтованi потоки

i грошових коштlв

Ринковий,
витратний

ЦН,,аИ"ращоiЪаявки l

на купiвлю згiдно ланих 
|

органiзаторiвторгiвна 
l

даry оцiнки, за 
l

вiдсутностi визначеноi
цiни найкращоiзаявки
на купiвлюнадату
оцiнки,
використовуеться
остання балансова
BapTicTb

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTtB

капiтшlу здiйснюеться за iх
справедIивою вартlстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi опеt'ачiТ,

ходi якоi був отриманий актив,

Подальша оцiнка iнструмеrrгiв
капiтатlу здiйснюсться за

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Iнвестицiйна
HeplxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
Hep)rxoмocTi здiйснюсться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка

iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
здiйснюеться за справедIивою
вартiстю на дату оцiндцj_

Ринковий,
дохiдний,
витратний

Щiни на ринку
Hep}xoмocTi, данi
оцiнки професiйних
оцiнювачiв

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцlнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на

датч оцiнки

Щохiдний KoHTpaKTHt умови,
ймовiрнiсть погашенlul,
очiкуванi вхiднi грошов
потоки

KoHTpaKTHi уllIови.
ймовiрнiсть погашенtul.
очiкуванi вlткiднi
грошовi потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подzLтьша оцiнка 
| 
Витратний

поточних зобов'язань 
l

здiйснюсться за вартlстю 
l

погашення

реалiзовзциIДjlэ:_:

6.3, Iншi операuiйнi дохо.Iп, iншi опсраuitiнi вптратII

Iншi операцiйнi доходп

Дохiд вiд i Kl'pcoBc,i ],:: i: *.

20|7 20|6
||,|

LL1
.EDýbUr
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Дохiдвiдоперашiil--. -]:--, .l- : :

Iншi операцiйнi rc,x.- -;: 1з 11

в m. ч, dохid Bid зллittчrymi NщЬ псi оцiнююmься
з а crrp ав е dлuв ою щrrпЬrш,

13 1l

Всього 13 11

Iншi операцiйнi вптрати
Витрати вiд операцiйlrоТ ц,рсовоi рiзrrиrтi
Штрафи, пенi

Iншi операцiйнi витратlt 11 4

в m. ч, вumраmu Bid зцiнч вqлпхmi аътtttвiв, якi
оцiнююmься 11 4

Всього 11 4

б.4. Адмiнiстративнi BIlTpaTц

20l7 20lб
Витрати на оренду приrtiшення з5 30

Витрати на оплаry працi 171 ||2
Вiдрахування на соцiальнi захоJlt з5 31

Амортизацiя aJ 2

Iншi адмiнiстративнi витрати Il4 80

Всього 358 253

б.5. Фiнансовi доходи та фiнансовi BltTpaTи

20l7 20|6
Фiнансовi доходи
Отриманi банкiвськi вiдсотки

ОтЬиманi дивiдеrци l
Всього 1

Фiнансовi витрати
Вiдсотки за кредитом

Всього

б.б. Iншi доходп та iншi витрати

20|7 20lб
Iншi доходи

Дохiд вiд реалiзацii основних засобiв

Всього
Iншi витрати

б.7.' Податок на прибуток

Товариством прийнято рiшення про незастосування кориryвань фiнансового результату з \1етою

оподаткування у 2017 poui.

:_J-h*:-- - 6.8. Збитки вiд пепоточних активiв, утримуванi для продажу.

Станом наЗ|,12,2016р. Товариство не мае непоточних активiв, утримуваних для продажу.

б.9. Нематерiальнi активи

15



HeMaTepia_:_-__.:,- j

Лiцензii Iншi НА Всього

9 1 10

. 
первiснавар;,; . . 11 15 26

Накопиченаi.,I::.,. ; 2 |4 16

НадходжеЕЕя зi} 1017р_

Бшtансовавартl;_.-._: -_ , _ 9 1 9

Первiснавартiсть 11 15 26

Накопичен aаt*{opтBamil 2 15 I7

на протязi 2017 роху Товryшство Ее шридбавi}лонематерiльнихактивiв. Загальна сума
нематерiальIIID(ilктЕвЬь:ата2б тяс*rрЕ. Ншсошчена амортизацiя 17 тис. грн..

оцiнка на дату шрилбашr - шо вryгосгiкоtленсацii яка буласплаченапродавцю.

Метод аллортизащii- лiнiЫ шgгоJ.

На ДаТУ Ба-ПансУ- оцiненi по вryгосriпридбашul за мiнусомаrrлортизацii.

Залишковавартiсть _t0 _ тис.грЕ. Ачоргязацiя на лiцензiТ не нараховувалась

(вiдповiдно до прulвовстаЕошIюючоFо ДОIt:FМеНТа TepMiH дii лiцензiй на депозитарну,
брокерську та дилерську лiяльпiсть бсзстроковий).

Признаки втратикорисноgгЬiдсушi.

осповнi засоби.

Стшrом З I .l22аП росновнiзасобшредставленiнаступним чином

]Vlашин
II та
об.rаднання

IHcTpyM
еЕти та
прилади

Iншiосн
овнiзасоби

Всього

Ба.пансовавартiсть Еа
З1.12.20|6р.у т.ч.

5 5

Первiснавартiсть 7 7

Накопиченаамортиз ацiя 2 2

Надходження за 20|7р. 2 2

16
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.Балансовавартiсть на
ЗI.Т2.201"7р.у т.ч.

5 5

первiснавартiсть 9 7

Накопиченаа]!1ортI{з ацlя 4 4

Станом на з1.12.20|6 р. .та стtшом на 3|.|2.2017 р.
вiдповiднотовариствомаеосшовнiзасоби, якiповнiстюаrчrортизованi, але придатнi , до
використання. На протязi 2017 року Товариство непридбавало основних засобiв на суму 2

тис.грн.

6.11. Фiнансовi аrстивп, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраясенням

.

вiдображено аналiз фiнансовюr iнсгррлеrrгiв, що вiдобрiDмються за справедJIrшою вартiстю:

31 rрудня 2017 року

Фiнансовi актиВи за сПраВеДIивою вартiсгю з вiдображенняМ переоцirп<и як прибУгкУ або збla:псу '

Акцi'ь що перебрають в обiry на фонловшr бiржах 6897

Акцii, що не перебрають в обiry на фондовlос бiржах 4

На 31 грудrrя 2017 року справедIива BapTicTb потоЧнIlD( фiнансовшr irшестицй - 6901 тис. грн.

31 грулпя 201б року

Фiнансовi активи зtл справедIивою вартiстю з вiдображенЕям переоцiнки як прибугку або збlrгrry

Акцii, що перебрають в обiry на фондовш< бiржах , б879

Акцii, що не перебрають в обiry на фондовшrбiржах 16

На 3t груллш 2016 року справедIива вафсть потоIшID( фiнансовlлl irrвестицiй - 6895 тис. грн.

б.12. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2017 31 грудня 201б

Торговельна дебiторська заборгованiсть |27 153

Аванси виданi 54 54

Розрахyнки з бюджетом

HapaxoBaHi доходи
Iнша дебiторська заборгованiсть

|1
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Чиста BapTicTb
l81ебiторськоТ забt,рг,..". "--

20,7

Станом на 3l гршr ЗОlбю" рGзерву cyMHiBHшr боргiв Товариство не мало.

станом на 3l гр}:fr 2ol7 роry- Товариство створило резерв сумнiвних боргiв на суму
дебiторськот заборгоtаштi D Е фзе пoгашена протягом року та немае впевненостi в погашеrrrri
цiеТ заборгованстi, riцglтвЁ r'ц з лебiюром:

К _ нтр агент Сума(грн.)
ТоВ (СIГМА-З_\\]:Сl
цt.07.12)

11253)Щоговiр JФ3-Ю 3 400,00

Сума всього 3 400,00

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованоgгi за договорами та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi
дорiвнюе iT справедlивоТ варюстi.

при визначеннi погашеrшя дебiюрськот заборгованостi за договорап{и та iншот дебiторськот
заборгованосъi Товариство вр.}ховуе будь-якi змiй кредитоспроможностi дебiтора за перiод, дчr"
виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати.

Аналiз дебiторськоi заборгсван],- . ]: ;.:,.,} e\{Il погашення станом на З 1.12,20l'|

Нйменува*rя поЕцtIтFкz lВСЮm НаКiНОЦЬ

' | 2017 р.

в т.ч. за с,IрокalN,Iи непогапrення

до 12 мiсяцiв вiд 12до 18
мiсяцiв

вiд 18 до 36
мiсяцiв

Щебiторська заборгованiсгь за посл}тп (за rriq-соч l , л- л
]езервупiдсумнiвну) | lzl'v l27,0

54,0

l27,0,; .5410,

итгя iнформацiТ про основних дебiторiв Товариства станом на З 1 грудня 20 1 7 року.

}& назва клiснта Ресстрацiйний
код .Щоговiр

Поточна
заборгованiстьп

тис. гDн.
1 ПАТ кКозелецький

льонозавод)
00з06зз l ,Щоговiр про вiдкриття та

обслуговування рахунку в
цпЁласникамJ,,lЬ ДЕ-006 вiд
20.10.20l5 р.

7,0

2 IIАТ кКульчицькийсилiкатний
зf}вод)

05466878 ,Щоговiр про обс.lryговуваннrl

рахунку в цп власникам Л!
001-ДМ вiд l1.10.20l3 р.

6,0

IIАТ кПромirrь> l4зllбз7 ,Щоговiр про обсrryговування
рахунку в цп власникам J\Ъ

ДЕ-007 вiд 30.08.2011 р.
5,0

4 ,Щоrтченко Iрина МиколаiЪна 2l24з08505 Щоговiр купiвлi-продажу
цiнних паперiв ЛЬД-2 80/2009
Вiд 30.11.2009 п.

98,0

,Щонченко Iрина МиколаiЪна 2|24з08505 ,Щоговiр купiвлi-продажу
цiнних паперiв N9Д- 1 00/20 l 0
Вiд 07.04.20l0 р.

54,0

Всього
170,0

18

}сБ о. 181,0



Решта:ебiторськоi заборгованi в cyMi 1 1,0 тис. грн. складаеться iз поточноi
заборгованостi за JепозIIтарнi послуги юридичних i фiзичних осiб, та складае нес}.ттевий
вплив на показникrл ToBapltcTBa (.ro 1 тис. грн. за кожним контрагентом).

б.13. Стаryтний капiтаr

Iнформацiя про власнийкапiта-чТовариства: власнийкапiталТовариства станом на 31
грудня 2017 року складас 7l90 тис.грн.

Структура капiталу:

- Зареестрованийстатутнийкапiтал - 7108'тис. грн..

- Резервнийкапiтал - l06 тис.грн.

- Непокритийзбиток - 24тис.грн.

КапiталТовариствапiдлягас державному регулювання та у вiдповiдностi з ст.17 Закону
УкраiЪи <Про цiннiпапери та фондовийринок> повинен бути не меншийнiж 7 млн. грн.

2 0 1 7роцiнепокритийзбитокзменшивсяч

7.1.2. ОпоDаmкування

. Внаслiдок наявностi в 1,краiнськоrп
бiльш нiж один BapiaHT тJ\,}rачення. а

по.]атковому законодавствi

Takoik через практику, що

19

положень, якi дозволяють
скJIалася в нестабiльному

на7
на

тис.грн.У
,7

цiломупоказникВласногокапiта_шузбiльшився
тис.грн.Всiзовнiшнiвимогищодокапiта;lуТовариствомвиконалri.

6.14. Нерозподiлеlrий прибугок (непокрштпй збиток).

У 20|7 роцi Товариством було вiдображено зменшення показника непокриюго збrгry на почаюк

року у срлi 1,0 тис. грн. за рахунок виправлення помилки за рахунок округлеш при Hapaxyвamli

амортизацiТ за 2016 piK. IИ сума не 
" ";n 

.."oro . ''

б.15. KopoTKocTpoKoBi забезпечення

Станом на 31 грулня 2017 року пiдприемство не мае поточних забезпечень.

б.16. Торговельна та iпша кредпторська заборгованiсть

31 грудня 2017 31 грудня 201б

Торговельна кредиторська заборгованiсть 2

Розрахунки з бюджетом 2 8

Заробiтна ппата та соцiальнi внески 11 11

Одержанi аванси 1 2

Iнша кредиторська заборгованiсть

Всього кредиторська заборгованiсть 1б 2|

7. Розкрпття iпшоi iнформацfr

7.1 YMoBHi зобов'язапня.

7.1.1. CydoBi позовu

Проти Товариства немае судовш( позовЬ.



еконоrriчш!г 51F_t !r шоi податковi органи довiльно тJцrмачать аспекти eKoHoMitHoi

керьштrе cff lftrп.гtтi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буле сIшатрIти

додатlсовi щЩ ц* в шпi. Така невиЗначенiсть може вIIлицли на BapTicTb фiнансовшr

iнсгрумегrir, пlшurсF пiд зпецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На ryмку

KepiBIшrba ТР щ 1rci податкИ, TgInry фiнансова звiтнiсть не мiстrтгь резервiв пiд

податковi ftтп. lLЕj rirr uохсуь перегJuIдатися вiдповiдними податковими органами

прOтяFонтрrlц,lЁ, 
:

7.1,З. C7lyais;rlпl *t+жоr заборzованосmi mа iншuх фiнансовtм aKmaBiB

Внаслli,,цш aцF* з GrЕrь в економiцi Украrни, а також як результат економiчноi

нестабЬнштi, D Gш r-щ'балапсу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не змоясуть бути

реа-пiзовапi за- *ы ryIiспо в ходi звичайноilдiяльностi Товариства 
.

. СтупЬ a6lE r шЪ у зна*riй Mipi залежrтгь вИ ефекгивностi заходiв, , якi

знаходягьсt пвл ш ш!pш ToиpllcTм. Ступiнь поверненЕя дебiторськоi заборгованостi

Товарисв5r BEmfEПcr r*rгi обýадШ та iнформачiь якi HMBHi на дату балансу. На дуМку

кepiвшшrгваTorp'@pЁзGpBrйфiнaнcoвiaктивинaсьoгoДIiшнiйДeньнeпoтpiбeн,

7.2 Розкрптгr býl*7 rlBrd Gторопх

. пiдшрЕо.сtц ]i rFD 5о шюоередковано контроJIюють або перебувають пiд

коЕIропGrь 5оr ry:tr9шrъ пiд спilьшш коЕгролем разом з Товариством; 
]

о асоцif,оrешiшd
о спirьнi пiш!эЕЕrу пп Тшршсmо е контроJIюючим )часником;
. члевrr щrЯ.щоурriвшо персоЕшIу Товариства;

о блшшi pqm,d оооfr"зшшilrrце;
о коrrпапЕ щР шроШБ ТовФиства, або здiйснюють суттевий вIIлив, або мають

. прогРаш lапIlr р цiШяi труловоi дiяльностi працiвникiв Товариства або буль-якого

l
l

l

I

l

l
I

Пов'язанl
.r-ieHiB ix
B-racHliKiB,

сторOЕЕ вILIючаютъ алщiонерiв, управлiнський порсонал та близьких

ci!{T , асопiйоваяi Kor"шraHiT та компанii пiд спiльним контролем

б) На протязi 2017рТовариство надавапо _ l у
звичйншсумовrrхведеннябiзнесупослугидепозитарноi установи пов' язаЕим

cTopoнulм:, а саме:

м Прiзвrrце,
iм'ятапо
=л-- --л_:J.:л_

i_- - _-РrlЗULЯ ПРО
- л л:-

Описвзасмозв'язку особи з Товариством
;

\riat-Dr\ulrrчrJд

iособи
1 Бон:арчl,к

ЮрiйВiкторовlr
ч

Крiпаресстршlii:
Украiпа

АкцiонерТовариства,,Щеrrонент
цепозитарноi установи.

2 Щонченко
IринаМиколаiвв
а

Kpaiнa реестрацiI:
YKpalHa.

АкцiонерТовариства,
керiвникТовариства,,Щепонент
цепозитарноi установи, Сторона за

Щоговором купiвлi-продажу цlцццIц9д9рц_
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Б$r,Еlтчт}, ЮрiюВiкторовиф, як ,Щепоненту депозитарноi установи на
шiшmi Jоговору про обслуговуваннярахунку у цiннихпаперчж м707-ду
rtл <J}" серпшI 2014 року РокУ, якийдiе до датирозiрвЕtЕшI; за
ЬЫуTпotoСTopiH Щоговору.
JmО фшiМикОлаiЪнi, як Щепоненту депозитарноi установи на пiдставi
Дшвпоglr- шро обслгуговуваннярахунку у цiннихпаперах Jюбs5-дУ вiд к11>

ryI ý13 року, якиЙдiе до датирозiрвання за iнiцiативоюСторiн
Зшсшry_
ьшfud Товариством цiнних паперiв пов'язаним cTopoнilM за2017 piK не
Фrл-
сш ва 3|.12.20|7 р. дебiторськазаброгованiсть з пов'язанйми
Фýщщ,T -rяrr"е152 тис. грн.
Сш rц 3n"l] ]017 р. кредитiв та позик вiд пов'язаних осiбнемае.

73. Щлi Tr rdшц:fu {-еловпмп рпзшками

Керirппгцl тсFпt r, що дiяlьнiФгь Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb
tIистЕК апrпЬ у фf щю.у сердовищi може сутгево змiнrплсь унаслiдок вIшиву
суб'ктшш, 

-1 

в 6"-тш IIЕЕЕикЪ, вiрогiднiсть i напрямок вIIливу яких заздалегiдь
точно птsfGш щц "ф тm, рлвrжiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризш( лiпdшri ЕЫ Е?юFrа€ валIогний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ршвиIс Ущmriпr rr qiшшr Товариства здiйсr*оеться на ocHoBi розумiння приtIин
виниIшешЕl рЕць rilri_ фп f,ого мо:ктlrшого вIUIиву на BapTicTb чистих ысглшiв та

iЕIфпDfumшl'яrшеrшя

:

Крщктlп* н - Е ,Ео, ц оща сторона коЕгракту про фiнапсовий iHcTpyMeET не зможе
викоЕатх зобш'впr i г буг пrшою виникнення фiнансового збrгку iншоТ сторони.
крмгпrп рЕш щlш ш {fiпrcовпr iнструмеrrгам, як поточнi та депозlтпri раryнки в
баrпиц облiтацЕ Tr ffiпрGlв зSщоипlсть.

осповШ r.GrqШ щirп Цsщtm( ршшсiв керiвницгвом Товариства е оцirжа
IаедЕrоспРошшIi шlрсrri дЕ чло ввкористOвуються кредитнi рейгинги та будь-яка iнша
достуша iпфоршЁшш -Е Gцроr.шостi викоц/вати борговi зобов'язання. Товариство
викорпсюцre Еrтушi rcпш 1ryплiшr rPeщшIrrд{ ризиками: ;

, лiriтr щою бqrоrш, збоl'ваш за кrисами фiнансовlоl iHcTpyMeHTiB;
о лiхiтr щолоборrшшзобоr'ваш перед одIи}.r контрагентом (або асоцiйованою групою);

' ЛiШiТff ЩОД9 rrЧlрЬ У фiвашсовi iпструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiошаlьшою р*rшlошо птЕло|ю;

, ' лiмiтя щоло рвriщщr дшвггiв у башсж з рiзними рейтингами та випадки дефолlry
танеповерпецвt дшшrгiв шрmшом остлшiх п'яти poKiB.

7.3.2. Ранковuftрчзuк

Ринковrдi ризrпt - [р рЕпr тOгlо, що справедп{ва BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд
фiнансовогО ксшfiп.Jпъм ввrlспiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охошIюе
три тшIи ризш(у: iIший цiЕовd рIвшь ва.тпотшпi риз}il( та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникае у зв'язr<у з ркrшйшп збЕпfu коливанЕями цiн на акцii, вiдсотковLD( ставок та
ваJIюпIID( ,сурЬ. Товариство нараrпiатп.€ться rra рш*совi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii,
облiгацfr та itшi фiнаЕсовi iпструмешгlr

Iпшпf, цiповпЙ ппзпК - це рк!ш( топо, що справедIива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки
вiд фiнансового iпстр5rмеlrта коJпrватIпдугюя внас.пiдок змiн ринкових цiн (okpiM тих, що виникають
унаслiдок вiдсогковою ризш(у tIи вilJIютного ризиrу), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

l
l

,##d,-

2|



l
l
l
l
l
l
l

чинн}lка\lн. характерними длЯ окреIl{ого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,
що впливають на Bci по:iбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку.

основниr,t iuетодоill оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкJIаденшI в акцiТ та iншi фiнансовi iнстрr,rtенти з нефiксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того. шо справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатIl\1\lься внаслiдок змiн валютних KypciB.

!ля мiнiмiзацiТ та контро,lю за вLlютними ризиками Товариство контролюе частку активiв,
номiнованих В iнозеrtнiл"t Ba-lr..Ti. \ загаlьнойУ обсяry активiв. Оцiнка вzUIютних ризикiв
здiйснюсться на ocнoBi ана-liзr чrт..;lзостi.

ВiдсотковпЁ рвпк - ц9 рвIп( топо, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки.вiд
фiвансового iнстрlтеrrа копшаrтюý.rъfl впаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
Товарпсъа усвцохlпое' що вiдроIювi стаысr можуть змiнюватись i це вIUIиватиме як на доходи
Товариства, так i ва спраreп.тшli,варгiсть чпстID( акгивiв.

7.3.3. PBux лiхсiйлмi
'Рlвшl лiвi.щФтi - рвш пхlо, що Товарисгво матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

ПОВ'.Вавп,( Ь фiваrпсоьшв аý6'rзапrrrrдп, що попашаються шUIяхом поставки грошовpр( коштiв:або
irшоrю фiвапсошоrо аrтшу-

Товарнстш здiйсшЕ шшрош, гirr;щштi пцжом mIaцiBaHIilI поточноi лiквiдностi. Товариство
аналliзуе T€eIiш ппrrtгц цi ш'вапi з лбiгорською заборгованiстю та iншими фiнансовими
акгшаlffъ 36ý6д'rтrвlrrq aтшпршЕGшi IKrToюr цюшових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi.

7.а.Ушршdrrrпdrr.п 1

Товаршстю зfifur}щlif! пdплоц з метою досягненЕя наступних цiлей:

' ФТI С'IТ'ЩЪ lba.pкпa продовлryвати свою дiяльнiсть так, щоб воно i "qо-iзбсзшЕчJЕrш"шilшr 1шЬ Товариства та виIшати iншим зацiкавлеrпшrr сюроIrам;
о з5*чп llff ф:iTc }rtiСппкяu товариства завдяки встановJIенню цiн rra

шЕrтх Тгрп" D riпЕiлlg|ъ рЬшо ризшсу.

,Керiвштш TrraT-lB тiЬп€ опцц струrrгури йir*у на щорiчнiй ocHoBi. При цьоrrу
керiвппrттrо ,ЕriтЕ ry]foD drчr а щrаrrашri йою скпадовим ризики. На ocHoBi gгримllнID(
впсповriв То.|рш тrfuпсЕщшl ЕпiтаJгу IIUUD(ом зацленшI додаткового капiтапу або
фiЕаЕJпaш, a lш ш ;riHi т1 tIхjцIIеЕпI iснуючюr позик.

7ýllцfr*r-шLц
lСсрlЩ ТЩ Е, э Е i:шlъаllО подЙ пiсля звiтного перiоду, якi необхiдо

.I[ончеlшсо I.M.

_ , jз С.Л.
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