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I. ЗВIТ ШОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Аулиторський висновок
(Звiт незале,кного аулитора)
щодо фiнансовоi звiтностi

компАнlя " ромЕкс_Iнввст "
стапом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Адресат

Аудrгорський висновок (звiт незалежного аудrгора) призначасться дIя керiвницгва ПРИВАТНЕ
АКrЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО KIK KPOMEKC-IHBECT), фiнансова звiтнiсть якого перевiрясться, i може
буги використаний длrя подання до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ршжу (далi -
Комiсiя), НБУ, iншим особам, та опрLilIюдненItlt фiнансовоТ iнформацii Товариством.

. Всryпнпй шараграф

l IIривАтнЕ АкIдонЕрнЕ товАриство (IK (pOMEKC-IHBECT) (далi Товариство),
зареестроване вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про акцiонернi товариства) вiд 17.09.2008 Ns 514-VI, з

l насц/пними змiнами та доповненнями, <Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть> вiд 16.04.1991 Ns 959-Х[ з

f наступними змlнами та доповненЕями, та 1нших законодавчих aKTlB

l _ Товариство е юридичною особою, мас самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку зi своiм

l наимец/ванням.
У своiй дiяльностi Товариство керуеться чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними

документами, рiшеннями.
Станом наЗ|,|2,2018 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немае.

OcHoBHi вiдомостi про Тновн
Повна назва пiдприсмства IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (IK кРОМЕКС-

IHBECT)
Скорочена назва пiдприемства IIРАТ <IK KPOMEKC-IHBECT)
Органiзацiйно-правова форма
пiдприемства

IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ознака особи Юридична
Форма власностi Приватна
код за едрГIоу 2з725243
МiсцезнаходженЕя: 04074, м, КиiЪ, вул. Автозаводська, буд,2
.Щата державноi реестрацii 23.10.1995 р.

ЛiцензiI - ,Щiяльность з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть
(Лiцензiя НКlЩIФР на здiйснення професiйноТ дiяльностi на

фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами,

,Щилерська дiяльнiсть: cepiT АЕ Ns 294479 вiд 2 1 . 10.2014 р.);
- .Щiяльнiстость з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть:
(Лiцензiя НЮЩФР на здiйснення професiйноТ дiяльностi на

фондовому ринку дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами,
Брокерська дiяльнiоть: серii АЕ J\b 294478 вiд 21.10.2014 р);
- .Щепозrтгарна дiяльнiсть депозитарноТ установи (Лiцензiя НКЦIФР
на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фонловому ринку
депозкгарноТ дiяльностi депозитарноi установи cepiT АЕ J\Ъ 286550
вiд 08.10.201З р.
Генеральна лiцензiя Нацiонального банку Украihи на здiйснення

2
дудиторська ф рl,.; <:А::.,--96, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Свiдоцтво про включення до РесстРу

о!.щllт-!iэi,,,, -:r,-e аудитор]в N9 1374 вiд 26,01.2001р. N99B E-mail : af.audit96@gmaiI.com
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о,"""""tJ.ffilХlНЁННifiъъ,6:фiнансову звiтнiсть товариства скIIадену за мiжнародних стандартiв
- Баланс (Звiт про фiнансовий 11н (Форма J\!1)) станом на 31.12.2018 року;- Звiт про фiнансовi результам !ЗвЙ й .упуrrr"t лоlл 1Оорма MZ)) за 2018 piK;- Звiт про рух грошових коштiв (.u.rp"r", меюдом(Форма J\b3)) за 2018 piK;- Звiт про власний капiтал (Форма М+; за ZOiB pin;- ГIршпriтки до рiчноi фiнансоЙ звiтностi за piK, що закiнчився з l грудня 201 8 р;ФiНаНСОВа ЗВiТНiСТЬ ТОВаРИСТВаза 2018 бiнансо"#рiк е звiтнiстю, яка вiдповiдае вимогам мсФз.АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЬУЛО пiдгото"rrЁ"о ;Й;;"" до мiжнародних стандартiв коrrгро.гпо якостi,аудиту, огляд/ iншого наданшI впевненостi * 

"1-y.rri*;;"rry. а також вимог нкI-цIФр, дiючих до такоговисновку станом на дату його форп,rування та irшrих 
"rч"дфi", що arо"уо."ся пiдготовки аудиторськоговисновку.

Масштаб перевiрки:
,Щiйсна перевiрка, проводилаСя у вцпОвiдностi 

:,лuчY:|u_Чи Закону УкраТни ''Про державнереryлю*lншI ринку цiнних паперiв в YKpaihi'i вiд30.10.1996Ns ццвtgi,ър з насц/пними змiнами тадоповЕенIllIми, Закону Украiни ''Про_цiннi папери та_фондо""И p"*ron; вiд23,02.2006ЛЬ3480-IV знасц/пними змiнамИ та доповненнlIми, Закону Vпрчй 
"Iоо аудит бi"u""о"оi звiтностi та аудиюрськуДiЯlrЬНiСТЬ" ВlД21,12,2017 М 2258-VIII з 

"u""y.r""r" змiнЪми- ,u оЪ.rо""Jrr*r", ,,гIро товариства зобмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю; вtдOв.оii018 p.M2275-vli з насцдшими змiнапда тадоповненшIми та Мiжнародних стандартiв контролю 
"пой, uyo"ry, о.rr"оу, Ьо.о наданшI впевненостi тасупугнiх посJtуц прийнятих Аудиторсiкою пiшатою Украiни в якостi 

"чцiо"*".,r^, якi використовуютьсяпц час аудиторськоi перевiрки фiнансовоТ звiтностi пцпЪиемства i .rере"фо* 
"u 

uИ.rо"цнiсть. Щi стаrцартиВИМ&Г8ЮТЬ; щоб ггrануванrrя i проведеншI аудиту фо arрrrовано на одержaлннJI розр{нrо< доказiввЙсугностi суггевих перекр)чень i помиlrок у фiнансовiй звiтностi пiдприемства.АудигорИ керув{UIисЯ законодавством Украiiни у сферi .о"йБПЬl:оЫu'остi та оподаткуваЕrUI,встановленим порядком веденнJI буrгалтерс"ко.Б облiку i 
"*чдчпr.r" фiнансовоТ звiтностi, мiжнароднимистандартами аудиту, використовували як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю(моделювання, абстраryвuп,о ,u iH.) так i MacHi ,.rод"r"i прийомi (oonyr"o-bHi, розрах5rнково-методичнi узаг:шьненrrя результатiв аудrry). Перевiрка .ipo"oo-u"b вiдповiдно до вимог Мiжнароднихстандартiв контролю якостi, аудиту, Ъ.*ф, iншого 

"uou"* впевненостi та супугнiх посл5г, зокремаМiЖНаРОДнИх стаIцартiв аудrry lОО, ТОt, i9S, TiO. П.friр*о. .r"р"дОчr-Й ,u шIац/вirлось, в paлa1.txобмежень' вст,lновлеНID( договоРом, щодО обсяry, 
"rро*'i"lеРевiрки, та з урахуванIшм розмiру cyTTeBocTi

iйъtд24 2015 року М148.

комiсiею з цil*пп< паперiв та фоrцового ринку, про реестрацiюBl,iltyciy акцй у кiлькостi 14216000 (чотирнадцять мiльйонiв .щicTiшiстна,щlять тисяч) шryк номiнЕulьною вартiстю 0,50 грн. (П'ятдесят
копiйок) кожна на загальну cylvly 7 l08 000 грн. (CiM мiльйонiв сто
BiciM тисяч грн.)

OcHoBHi в"диlйrrййтiЕ
по цlнних паперах абоДата внесенrшЪБйнПБffi

Учасникrа/ЗаснБ""пТБ ар"Бu

6000000.00 у вцсотках 84,4|%

-':УР_"_ЧЗ.ЧДg-"Т":"Фнry(грн.):402400.00увiдсотlсах5,66уокукурузА гор володmдирЬЁич
IgУ.":gУ Д9'чж9j9 99чry t.pr.): 705598.00 у вiдсотмх g,9зуо
Бондцрчук юрЙ вкторовйLi'

кiлькiсть працiвникiв

Керiвник, iЫ""""й бБ*."р,
Головний бухгiштер - Стеба Свiтлана Леонiдiвна
Середня кiлькiсть працiвникiв - 5 осiб

аАУДИторсЬКа фiрйа "дудит-sо, тоЬаБйББ;; обrе;е"оБriдпоuй;ii::*", с;й;ц;-й;о;-;йй;ъ-рёЁiЁr"- ]
аУдИторсЬкИх фiрм та аУдиторiв N9 1з74 вiд zo,oi.'zooЁ йпsв E-mail : Ъriujiisbosmall.com
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помилок з метою отриман}я достатньот iнформаrii про вiдсугнiсть. або наявнiсть с)rггсвих помилок у

перевiренiй фiнансовii.i звiтностi та задIя скпадашя висновку про ступiнь достовiрностi фiнансовоi звiтностi

та наданшI оцitп<и реilIьного фiнансового стаЕу об'еrсга.r"р"Ъiр*". Пiд час аудиту проводилось дослiдженrrя,

шJIяхом тестування доказiв щодо обгруrrry"uЙ "у, 
ш iншоi iнформацii, розкритоТ у фiнансовiй звiтностi, а

також оцiнка вiдповiдностi засrосоuаЫiр*r*riЬ облiку,u.uirrro""i в УкраiЪi, чинн,D( протягом перiо,ry

перевiрки. _: ________^____ а._

Використовуючи загальнонауковi та спещлфiчнi методичнi прийоми, були перевiренr данr, за якими

була сшlадена перевiрена звiтнiсть. пЙ """ .r"p"*ip*" були дослiдденi бухгалтерськi пршilцшл,I оцiнки

матерiальНих статеЙ балансу, що ,u"ro"bBaHi на об'"*ri перевiрки: оцirпса оборотних i необоротнlоl активiв,

методи амортизацii основних засобiв, тощо,

Ми вважаемо, що отримали достатнi та вИповiднi аулиторськi докази дJIя висловлення нашо1 д,мки,

оппс аудпторськоi перевiркп та опIIс ваrкппвих аспектiв облiковоi полiтики

гIланування i проведенrrя ауд1ary було спрямова_не на одержаннJI розумних пiдтверджень щодо

вiдсугностi у бirпч""оulй звiтностi- суггевих помилок. Дослiдхення.здiйснювалlось шляхом тесц/вання

доказiв на обЦрунryванЕя с).м ,u i"форrчцii, po.np^r* у фiнансо"iй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi

застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацii бухгалтерського облiку i звiтностi в

YKpaiHi, чинним протягом перiоду перевiрки, 
_л_ ___ r л:_____ л_о__ол_iо lъ.

Фiнансова звiтнiсть Товариства.riд.оrовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансовоi

звiтностi (надалi - мсФз), та облiковоi полiтики IIрАТ (IK dOMEKс-IHBECT>>. Рiчна фiнансова звiтнiсть

скJIадена на пiдстазi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного

РОКУ' 
-:-";^-, ^?папёця I 

" :ocTi, KpiM тих, справедIиву
Фiнансова звiтнiсть скJIадена на ocHoBi принlшпу справедливоr BapTocTl,_ Kprлл ,"* 

:]_,l

BapTicTb яких неможпиво оцiнити достовiрно. IIд фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцlнку

упразлiнського персона,rry Товари"'"u',о 
rrrrirткч rастосовЕ мiжнародними стандартами

АУлlтгорськаперевiркаВКпючаеоцiшryзастосоВанихпринцишВЗа

фiнансовоi звiтностi IIрдТ KIK <POMEKC-IHBECT), а також оцiнку загального поданн,I фiнансових звiтiв в

uijIory. Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вимагае вiд керiвницгва розрахункiв та пригtущень, що вIIливають

на суми акгивiв .,u .Ьбо"'".чrr", вiдображених у фiнансоЪiй звiтноотi, а також на суми доходiв та витрат, що

вiдоЬражаються у фiнансових звiтах протягом звiтного пеРiоЛУ, 
__: _л :..ллff*,о,,iо оr.

АулlrгоР .rprn=rrpo""OeHHi аулиТфськоi перевlр__I1,:уоо"в з того, що данi та iнформацiя, якi надан1 в

первинних документalХ, е достовiрними та такими, якi вiдповiдають сугi здiйснених господарськlо< операчiй,

ВiдповИальнiстьУправлiпськогошерсопаJIУЗафiнансовузвiтнiсть

Управлiнський персонал ПРАТ <IK KPOMEKC-IHBECT)), в особi вiдповiдальних посадовID( осiб, несе

вiдповiдальнiсть, .*"u""rry у параграфi б б) мсД 210 "Узгоддення умов завдань з аудиry":

- за скпадання i достовiрне подання [i"u""o"oT звiтностi за 2018 piK вiдповiдно до Закону Украi'rи <Про

бухгалтерс"*rи oOni*'гu бi"ч".о"у."Ё"i.r" в YKpaiHb вiд 16.07.19ýяр. лэ 996_хIV з наступними змiнами та

дЬоо"rr"rrоми; мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi;

- за вrrугрiшнiй конгроль, який управлiнський персонЕuI визначае потрiбним для того, щоб забезпечити

скJIаданнЯ фiнансовоТ звiтностi, що не MicT1,1Tb суггевиХ викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;

- за HiUIBHi.ru .уrr."* невiдповiдностей "й бirrч".оuЪо звiтнiстrо, що пiдлягша аудиry, та iшпою

iнформачiеЮ, Що розкриваеться Товариством та подаеться до KoMicii разом з фiнансовою звiтнiспо;

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущен}U{ про безперервнiсть дiяльностi

товариства на ocHoBi проведеного фiнансово.о *йi.у дiяльноьтi Товариства у вiдповiлностi з вимогами

, мсд Ns 200 <<загальнi цiлi незалежного аудI{гора та проведення аудиту Вiдповiдно До Мiжнародних
}

стандартш ауд}rry).
tiiдпоuiд-ьна особа несе вiдповiдалънiсть також за:

- початковi заJIишкИ на р.жунках бухгагrгерського облiку;

- правомочнiсть (легiтийнiсru, закоr*riстьjздiйсшованих господарськID( операцiй та господарських фактiв;

- доказовiсть, повноту та юридиц{у сшrу первиннlос облiкових документiв;
, - r.r"rодопогiю та органiзачiю бухгаlrгерського облiку;

- у.rраuлirrськi рiшЁння, договфне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацlю,

д;l--9ýо то.аЁйств9,; ::y::;::y:H:i,tr"iii?;J :*ri:п,Тj?r".ЖЖ:iНя 
до Ре€сгрУ

l

ffi#"Ё:;;i':':;,;'.;;;,:;""ir iJz+ ,Й io.oi.zoorp. N99B E-mail : af,audit96@gmail.com



,Щля проведення аудиторськоi перевiркв за 2018 piK, вiдповiдно до Мiжнародних

мсд 700 <<ФормулюваннrI др{ки та наданЕя звiry щоло фiнансовоi звiтностЬ>, МСА

Др{ки у звiтi 
"Ъ.-.r.rпо.о ф"rорч)), МСД 70б <Поясrповальнi параграфи та параграфи

,"iri 
"a.-"*"ого 

аудитора>, були наданi нас"гуtп{i док).менти:

1. Баланс (Звiт прЪ фiнансовий стаф (Форма J'Ф 1) стаrrомнаЗ1,.|2.2018 року;

стандартв аудиту
705 <Модифiкаuii
з iнших питань у

l
t
l
t

2. Звiт про фiнЙовi результати (Звiт про сукугший дохiд) (Форма Nч 2) за 2018 piK;

з. Звiт про ру*.ро-оuих коштiв (Форма Nч 3) за 2018 piK;

4, Звiт про власний капiтшl (Форма Nч 4) за 2018 piK;

5. Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi (Форма Nэ5) за 2018 piK;

6. Оборотно-сальдова вiдомiсть за 2018 piK;

7. Стаryгнi, реестрацiйнi докумеrrги;
8. ГIротоколи, накчви;

9. РБгiстри бухгалтерського облiку та первиннi докрленти,
пиготовкъ фiнансовот звiтностi вймагае-вiд керiвництва Товариства розрахункiв та прицдцень, що

вIIпивzlютЬ на сумИ активiВ та зобов'яЗань, вiдобРФкениХ у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та

витрат, що вiдоЬражаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду,

Управлiнський персонur, ""." 
вiдповiдаль"i"r" .u скJIадання i достовiрне под.шшI фiнансовоi звiтностi

вiДповiдно до Мiжнарод,"", стандартiв фiнансовоТ звiтностi та за таку систему внутрiшнього коЕгроJIю, яку

управлiнськиt персончrr'""arпч"чс потрiбЪою дJlя того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що

не мiстrтгь сутгевrх викривлень ""йиоп шахрайства або помилки. ГIри ск.llаданнi фiнансовоi звiтностi

управлiнський персон- 
"""" 

вiдповiдальнiсть заЪцiнку здатностi компапiI продовх(увати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосов€lно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використоВуючи приГгуIценнЯ про безпеРервнiстЬ дiяльностi як основи для бухга-птерського облiку, KpiM

вtшlадкiв, якцtо упраВлiнськиЙ персонаJI uOb .l;lu"y. лiквi.ryвати компанiю Iм припинити дiяльнiсть, або не

мае iншиХ peaJIbHID( аJIьтернатИв цьому. Ti, когО надiленО найвищими повновФкеннями, несугь

вiдповiда.пьнiсть за нaгляд за,rрочесом фiнансового звiryвання компанii.

Вiдповiдальпiсть аудитора

НашоЮ вiдповiдалЬнiстЮ е висловленнJI ryмкИ щодо цiеi фiнансовоi звiтностi на ocHoBi результатiв

проведеного нами аудитУ. Ми провели аудит_вiф"лr-Y:a: вимог Мiжнаролних стандартiв контроJIю якостi,

ауд11.ry, огляд/, rншогО надашШ впевненостi та суггугнiх посJIуг (далi - мсА), зокрома, до МСА 700

<<ФормулюВ** й; та над.lннЯ звiry щолО фiнансЬвоi звiтноiтЬ>, мсА 705 <МодифiкацiТ дрlки у звiтi

Е".алежноГо uyo"ropu), МСд 706 пiIо""й"*ьнi параграфи та параграфи з igтrrих питань у звiтi

Еез.шехного аудlrгорD, мсА 720 кВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоi iнформачiТ в документах, що

uigгrтгь ,.р""Р"rry Ъуп*rороl,r фiнансову звiтнiсть, мсА 240 <Вiдповiдапьнiсть аудитора, що стосуеться

шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтность,

Щi стандарти 
""йч.uоru 

вiд нас дотриманшI вiдповiдних етшших вимог, а також зобов'яз5поть нас

пIIанувати i здiйсrтовати аудиторсu*у ,r"p""ipky з метою одержанЕя обцрунтованоi впевненостi в Тотrцrо Що

фiнансовi звiти не мiстять суттевих викривлень- 
дуДиг вкIIючае перевiрКу цUUжоМ тестуваннЯ доказiв, якi пiдтвеРДл(уютЬ суми Й розкриття

iпформацii'у фiнансоВ"*."ir*, атакоЖ оцiнкУ застосованих принципiв бухгаllтерського облiку й суггевшr

попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРАТ dK (POMEKC-IHBECT>>, а ТаКОЖ ОЦitШСУ

загаJIьного rоо*й фi"*"очы.йi". Вибiр ,rроц"ryр заJIежить вiд судження аудитора, вIOIючаю,*I оцilпсУ

pBlлciB суггевID( ""*i*n"o фiнансовоI звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки,

дулrг "оrой такохъцi"пу вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiковшr

оцiноц виконtlних управлiнським персонаJIом, та загального поданнJI фiнансовоi звiтностi,

виконую.шл оцi"пу чих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього контролю, Що стосуються

L скпадання та достовiр"о.о. .rодч"ня суб;екто' iос.rодuрюВаннjl фiнансовоТ звiтностi, з метою розробки

аудrгорських процеryр, як1 вцповlдчaru обставrдrам, а не з метою висловленIUI ryмки щодо ефективностi

внугрiшнього контролю суб'екта господарювання, 1:--л-,лл_лт л_.
Перевiрка ,ipouooц;цu"b вiдповiднЬ до статгi t0 Закону УкраiЪи <<Про аулиТ фiнансовоi звiтностt та

аумгорськУ дiяльнiсть> вtд2t.|2.2017 }lb 2258-VПI з наступними змiнами та доповненIlями, Законiв

YKpairпr <Про цiннi папери та Фондовий риною) вiд2З.JIютого 2006 року Nе 3480_IV з насц/пними змiнами

' -]orou""rror", <Про державrr" р.ryr*uання ринку цiнлих паперiв в УкраiЪil> вiд 30 жовтня 1996 року Nч

{48/96-вр, . ,ru"ryrrrr"r" зrirrаооr-,u до.rо"t "";r"rй 
Мiжнародних стандартiв коЕфолю якостi, аУдIrry,

(глядi, iншого ,йч*rо впевненостi та супугнiх посл5г, виданих Радою з МiжнароднID( стандартiв аулrry та
5

аудиторських фiрьl та аудиторiв Ns 1з74 вiд 26.01.2001р. NЧ9в E-mail : af,audit96@smail,com

l
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1

наданнЯ впевненосТi (рмсАнВ), затвердКенI.п( В лсоgтi нацiональних стандартiв аулиry рiшенням AITY вiд

26.01,.20|,| Ns338/8 (надатli - мсА), з урахувашIям iншлж нормативних aKTiB, що реryлюють дiяльнiсть

уrасникiв Фондового ринку.- 
дудиторська ,r"pe"ip*a вкIIючае оцirпсу застосованих МСФЗ та сутгевID( попереднiх оцiноц

здiйснених управлiнським персоналом ПРАТ KIK <ФоМЕкс_IнвЕСТ>>, також оцiнку загапьного подання

фiнансовиХ 
-звiтiВ 

в цiлому. ПеревiркоЮ не розгляДz}лосЯ питання правильностi сп:rати податкiв, зборiв,

обов' язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудиторq забезпечують достатню та вiдповiдну основу дIя

висловленЕя аудrгорськоТ ду!{ки.
нашими цiлями е отримашш обцрулrгованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у чiлому не MicTprTb

суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та вигryск звiry аулитора, що мiстить нашу

Б-"у. Обrруrrгована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений

вiдповiдно до МСД, завжди виявить сутгеве викривлення, якщо воно icHye. Викривленrrя мояgrь буги

результатом шахрайства або помилки; вони ввarкаються с)rrгевими, якщо окремо або в с5rкупностi, як

Ъбцруоо"urrо очiкуегься, вони мо>lqrгь вIIливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на

oc"o"i цiеТ фiнаНсовоТ звiтностi. ВикОнуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо

професiйне судження та професifurий скептиrцrзм протягом усього завдання з аудlтry. KpiM того, ми:
. iдекгифiкуемо Ъа- оцirпоемо ризики сутгевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помиJIки, розробляемо й виконуемо аудиторськi прочелури у вiдповiдь на цi ризики, а також

6rгримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання Тх як основи дrя нашоi

ryrn". Ризик 
"е 

виявлення с)rггевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлешUI

внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi

твердженЕя або нехryвання заходами внугрiшнього контроJIю;
о отримуемо розумiння заходiв внугрiшнього коЕтролЮ, Що стосуються аудиту, для розробки

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловленнrI дrмки щодо ефективностi

системи внугрiшнього коЕтролю ;

. оцirшоемо прийняiнiсть застосованих облiковrос полiтик та обrруrrгованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдrrтх розкрlтггiв iнформацii, зробленихуправлiнським персонаJIом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом припущення про

безперервнiсть дiяльностi як основи дlя бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманID( аудиторських

локазiв, робимО висновок, чи icHye суггева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi постави;rи б пiд значний

cyMHiB можпивiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'екта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку

щодо icgyBa"o та*оi'суггевоi невизначеностi, ми повиннi привернуги уваry в своему звiтi аулитора до
вiдповiдних розкритгiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття iнформачiт е

ценаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rруrгуються на аудиторських докtlзах, отримtlIIID(

ДоДати:Т":*'"#;Ж"J""'"одання, 
структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкпючно з роЗкриТТями

ЬформацiЬ а такоЖ те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii, що покJIаденi в основу ir складання,

таь 
- 
щоб досягтИ достовiрногО вiдображення. Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими

повновд;кеНнями, iнформацiЮ про заIшаНований обсяг i час проведення ауд}rry та сутгевi аудlаторськi

результати, включаючй буль-якi суггевi недолiки заходiв внугрiшнього контроJIю, виявленi нами пiд час

аудrry. Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновzDкеншIми, тверддення, що ми виконали

ЫЙо"И"i етичнi вимоги щодо незаIежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питанIUI, якi могли

б обЦруллтоВано вв€DкаТись такимИ, що вIIлиВають на нашу неза-пежнiсть, а також, до цФ застосовано, щодо

вiддlовiднrос застережнID( заходiв. З перелiку Bcix пlrгань, iнформацiя щодо якID( надавЕUIась тим, кого

налiцено наfoищими повнов{DкенIшIми, ми визначили Tl, що мали найбiльше значеннjI пiд час аудlrry

фiнансовоi звiтностi поточного перiоry, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиlry.

Висловлення думки

.Щумка (умовпо-позlлтивша)

Ми провели аудLlт фiнансовоТ звiтностi IIрАТ <IK KPOMEKС-IHBECT), що скпадаеться з Баланс

(Звiт прО фiнансовиЙ Ьтан) (ФоРма NЬ 1) станоМ :яa3|.12.2018 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про

;уr.у**Й Ъохц) (Форма Nп 2) станом на 3|.|2.2018 року; Звiт про рух грошових коштiв (за прямим

,Йдоr), (Форма J,,lb З) с.ганом на 31.12.2018 року; Звiт про власний капiтал (Форма Nч 4) станом на

ДудЙiорёi*Ь фiрма "Дудит-96> Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Свiдоцтво про включення до Реесrру

аудиторських фlргl та аудиторiв N9 1374 вiд 26.01.2001р, N99B E-mail : af,audit96@gmail.com



l ;*:3,:Нi"Ъ"J?;ТIRИМiТКИ до рiчноi фiнансовоi звiтностi (Форма :ll5) за 2018 piK; оборотно_с:lJIьдова
на нашv думку, фiнансова звiтнiсгь, що додаетьуя, вiдображае достовiрно, в ycix суттевIд( аспекгах(абО НаДае 

"Рu"л"uу та.неупередж"y 
]:ф;ЙЙ;ББьirЪ-Б#;;;; ?;;;;иства на з1 грудня 2018 р. та iTфiНаНСОВi РеЗУЛЬТаТИ l 

'РО-Ъ"i ""О* за рЦ що .Йrr""вся зzвначеною'датою, вiдповiдно до обраноткоIщегrryаJIьноТ основи Мiжнародних с.*цар.Ь фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).
Пiдстава для впсловлепня умовп(Fпозптпвпоi думкп

. У зв'язкУ_з тим, що за_умОвами догоВору не б1_1о перелбачено проведенЕI заглибленого ана.ltiзуякостl ведешUI I
можуть ur." "*";Ё:[:"#Н'"",Н;"Ж:Р" "ё "*b'u.'", ЩО 'од-i-оо податковою перевiркою

В YKpaihi вiдбувають"" .rorrir"""i i економiчнi змiни, якi надавали i м

""#i"#iffi'J:#:r""й#ж:'*;;нъffi *;*нз.",йi,й;"ffi #ЁffiЖ;Т,itr#н*"*"t*i;Т,Ншнi:f*;.н,"ниваютьнадiя,lьнiс.i"ffi;;НЪН"Нн.;нхrir, ,*lp-""o
в змозi ,"п"*'"йати свою дi-""i.r""#""#ffi;fr:Иц/ванrш, якi б могли ,u* ,i.ц", якби Товариство не
, Ми цроВели аУдrг вiдповiдно ло мй*uрол'r^ ._:Tl?p.i" аудLrry щсА). нац.у вiдповiдальнiстьЗГЦНО З ЦИМИ СТаНДаРТаМИ ВИКПаДеНО__В 

|_О:ДiЛi 
-ВЙ"""iО-"*!lь аулитора за аудит фiнансовоi звiтностil>нllшого звiry, Ми е_Еез:шежними по вiдношенню до Компанii згiдно з етичними вимогамц застосовними вftТо'"::НЁН|ffi::l? х"",1}"#', " 

."-;;;;;";;; b-i оЬЪ",й;;;;; вiдповiдно до цш( вимог.ЕаJ}rИаУД,.ГОрськiдоказиедостатнiм"ffi'rЖЖ.i#Ж#i"ffНllНТ;;ХЖ"}*jжf.:.*iтриманi

trftrючовi пптанпя аудпту

кпючовi питаншI ауд,ory - це питанrul, що, на наше професiйне судженrul, були значущими пiд час
фН"":ТJiН."Ч;:,":"':i 

ЗВiТНОСТi За ПОТОЧНИй перiод. L{iпитання розглядiшися в KoHTeKcTi нашого ауд''ry
i}"*" *";u-,;;l;:UToMY 

та при формУваrшi 4rмки щодо Hei; .rр" u"o*y ми не висловлюемо oKpeMoi

Iпша iпформацiя (питапrrя)

_"""".""ТlЪ##,Т#.#lЖ::""Ъ;ffiilfr ;;#Hjiffi :fiа;ътж;формацiютаминеробимо

#:ц:::Ё,,*!*,:ЁЁЁж"*;;;;пН хffь"Ёff;ч:жiх
тпД час ауДИry' або чи ця iнша iнформацй 

""й".*r"-"Ъ,Ъо ,i.r*u й;";-J"ff;";:1Н:ЖУ#ffi1щоведеноi нами поботи ," до*одi*о висновку, що icHye сугтеве викривленшI цiеi iншоi iнформацii, миюбов'язанi повiдйитИ пРо цеЙ ОЙ. М" не вIбIвипИ 
"urЙ бЙiв' 

"*i ""ЬiЪ"" ЁуоО о вкпючитИ-ДЬ звiry.
IL ЗВIТ ПРО IHШI ПРАВОВI ТА РЕГУJIrIТОРНI ВИМОГИ 

i

a*""""1H9lii;'"Jl"o" 
ДiЯЛЬПОСТi, РОЗКрпття irrформацii про стаЕ бухгалтерського облlrсу та 

J

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на З1.12.20lj:::r-: ycix суrтевих аспект:lх достовiрно таIЮВНО ПОДае фiНаНСОВУ iНформацiю про ПрАт *rK -FоЙкс_шввiт;; ;;;;, на.з1.12,20L8 р. згiдно з
ЕОРМаТИВНИМИ ВИМОГаМИ ЩОДО ОРГаНiЗаЧiТ OYx.arrTep""-"'.blKy та звiтностi в }крашt.Товариство дJUI скIIадашш фiнансовоi,'."-ййi ;"й;;-.;; -*о.,ч".*альну 

основу заffiЩЁtr#";lЩ,-"Ж;Ъi"jн;пъ 
fr,#;;:"-ою 

перевiркЪю було охоIшеЕо повний пакет

",*""#Х*;ffi;:*ЖЪ"*ЗВiТНiСТЬ 
скпада.гrась ,роrr.оnn 2018 porcy своечасно та предст,вJuuIась до

аУдиторсЬкИх фiрм та аУдиторiв lvs rзzа ;й zо.riijББiр. rчsgв E-mail : af,audit96@gmaiI.com
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Б5rхгалтерський облiк Товариства ве_]еться на паперових носiях,
комп'ютерноТ технiки та програмного забез пе че н нJI 1 С -бухгалтерiя.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 pik своечасно скJIадена та подана до вiдповiдних державних
органiВ управлiннЯ у повномУ обсязi. В ui--Torr1 rtетодологiя та органiзацiя бlхгалтерського Ёбпiпу утовариствi вiдповiдае встановленим виNIога\{ чинного законодавства та прийrrятот Товариством облiковоi
полiтики за 2018 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi
протягоМ 2018 рокУ вiвся в цiломУ у вiдповi:ностi до вимог Закону Украihи ''fIро бlхгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi" м 996-хtv вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнlIми,
вiдповiднО до МСФЗ та IнструКцii "ПрО застос\,ванНя планУ pu*y"ni" бlхгалтерського облiку активiв,
капiтаlцz, зобов'язань та господарських операцiй пiдприемств та органiзацiй", затвердженоi Наказом Мiнфiну
Украiни вiд З0.1l99 J\Ъ 291 з насryпними змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з
питань органiзацii облiку. Порушень облiку не виrIвлено.

РозкршттЯ iшформацii щодО облiкУ пематерiальппх активiв, основншх засобiв, irrшпх
необоротпих матерiальшпх активiв та ii зносу.

на дrмку аудиторiв, облiк необоротшлr активiв Товариства, вiдповiдае чинному законодавству
Украihи, а саме згiднО обранiЙ концепц/аЛьнiй ocHoBi, IнструкЦii прО застосування 

-ГIпury 
paxyHKiB

б5псга-rrтерського облiку активiв, капiта.гцr, зобов'язань i господарсiпr^ оrr"рuцiй пiдпЬиемств i оргЬiзацiй вiд
30.11.1999 року Jф 291. Порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод
нgзалежною аудиторською перевiркою пiдтверддено, що cyl{a необоротнlас активiв IIрдi krk upoMBkc-
IHBECT) BipHo вiдобрФкена у фiнансовiй звiтностi i сшадае 110 тис. гРн., у т. ч. нематерiа.пьнi акгиви за
з:шишковою вартiстю станом Ha3I.12.2018 р. становить - 9 тис. грн.; первiсна BapTicTb .rurro1,a на 31.12.2018
р. cTaHoBraTb - 26 тис. грн.; накопичена амортизацiя станом на З\.12.2018 р. cTaHoBIlTb - 17 тис. грн.,
ЕезавершеНi капiтальНi irшестицii станоМ наЗl.|2.2018 р. станоВить - 95 тис. грн., ocHoBHi засоби (лалi - Ьз1
за зaшишковою вартiстю станом на З1.12.2018 р. становить - б тис. грн., первiсна BapTicTb оЗ станом на
з1.12.2018 р. становить - 49 тис. грн., знос оЗ станом наЗ1.|2.2018 р. сiановlтгь - 43 ,"". .р".

розкриття iшформацii щодо облiку дебiторськоi заборгованостi.

АУДr. ДаНИХ дебiтОрськоТ заборгованоi Товариства станом на З\.\2.2018 року свiдчигь, що облiк
rбiторськоi заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства, а саме кIнструкцiя про застосування
Гfuаrry paxyHKiB бухгагrгерського облiку активiв, капiта-rцч, зобов'язань i господарсuпй оrr"рчцiй пiдприемствi органiзацiЬ вiд 30.11.1999 року J,,l! 291 з насц/пними змiнами .u до.rоu""ннями. облiк дебiторськоi
заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством iнвеrrтаризацiя
була проведена BipHo згiднО з чинниМ законодавствоМ "fIоложення про iнвеЬаризацiю активiв та
зобов'язанЬ" вiд 02.09.2014 рокУ лъ 879 з настуIIнИми змiнамИ та доповненIUIми. Таким чином аудlа:гор
пiлгвердку€о Що розмiр дебiторськоТ заборгованостi за даними Товариства станом на З|.l2,201ri р. зЬпродrкцiю, товари, роботи, посJtуги _ з 207 тис. грн., дебiторська зuбор.о"а"iсть за виданими авансами
станом наЗl,|2.2018 р. становить - 54 тис. грн.

Грошовi кошти. KacoBi та башкiвськi операцii'. Облiк розрахункiв.

облiк касових та баrшiвських операцiй Товариства, вiдповiдас чинному законодавству Украiъи.
Порушень в облiку вztJIютних цiнностей не вIбIвлено. За перевiрений перiод Ьбrriп po.pu*y"*i" ui""" з
]о,гриманнЯм дiючlо< вимог. ЗалишкИ коштiВ готiвкИ в Kaci та зzчIишКи на розрilхунковому рахунху
вi.чповiдають даним анаrriтичного облiку, даним касовот книги, та даним банкiвських виписок.

Станом на З|.\2.2018 року в балансi Товариства ср{а грошових KoIIITiB та ik еквiвалентiв BipHo
вiлображена в cyMi 181 тис. грн.

Поточнi фiнансовi iнвестицii Товариства станом :нa31.12.2018 р. року становJIять 3 693 тис. грн.
На основних та поточних рахунках Товариства в банках станом наЗI.\2.2018 р. - 181 тис. грн.

Розкриття iнформачii шро класифiкацiю та оцiнку BIlTpaT дiяльностi.

Аулrгорами пiдтвердясуеться, що облiк вlтграт на ПРАТ dK <POMEKQ-IHBECT> ведеться BipHo,
ГiШб 'Дцl"ого зilконодавства, а саме згiдно обраноi коIщегrryальноТ основи. У Товариствi в 201S рочi

Аудиторська фiрма <Аудит-96> Товариство з обмеженою вlдповiдальнiстю. Свiдоцтво про включення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв Ns 1з74 вiд 26.01,2ООlр. N99B E-mail : af.audit96@gmait,com

а також з використаннrIм
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::1,1e ,,IHcTp1 кшiя прtl зiс,т,],,.:;-:--. : :-, ]:,._ -,: . 1-,,_--,,.з:;ьк.lгa сб.liкr aKrIrBiB. капiтап. зобов'язань i
-_--по.]арсьюr\ операцil"i пi:r:;:.,"t,.. _:-1- :.. ,,, ,.- -]i,j,1,.1999 р.]ц -\Ъ 19i. Заlва;+iень Jo облiку
_ i,_.pr-lTHllx аh-тивiв не в}tя&lеHt ,

Розкриття iнфорrrапii про вi:обраj+(енЕя ]обов'язаЕь 1,фiнансовiй звiтностi

Бrхга,rтерський об..liк та оцiнка зобсlв'яз&нь з.]il"lснюсться вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцii про
]:-^TocvBaHHrI плаFry paxyнKiB бlхгаlтерського об.liц ,\Ъ ]91 . PealbHicTb розшriру Bcix статей пасиву балансу в

-.:TllHi зобов'язань станом на З1.|2.2018 роц,, а са\lе в III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення"
,_тверрrtтються актами звiрки з кредитора\{и та .]ани}{и iнвентаризацii, яка проведена згiдно з вимогами

:,1нного законодавства. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства BipHo вiдображенi у cyMi 27 тис, грн. у
_ : з:Lli III пасиву балансу станом на З1,.|2,2018 року та розподiленi насryпним чином:

Розмiр кредиторськоi заборгованостi за даними Товариства станом на Зl .12.2018 р. становить 2'7 тис,
-:.-t,. в т. ч. поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунки з бюджетом (у т.ч. з податку на прибlток)
_,:но}{ на З|.12.2018 р. становить - б тис. грн,, поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з

-lати працi станом на З 1.12.20 l 8 р. становлять - 4 тис. грн.
Поточнi забезпечення станом наЗ|,\2.2018 р. становлять |'7 тис. грн.

Розкриття iнформачii про статутний та власний капiтал

Аудиторами пiдтверджусться дотримання вимог порядку формування Статlтного капiталу;
:.ви-rьнiсть вiдображення в облiку BHecKiB до Статугного капiтагry; порядок ведення аналiтичного облiку

- .,.,}нку 40 кЗареестрований (Статугний) капiтал>.
Вiдповiдно до Статуry Затвердженого заг€чlьними зборами акцiонерiв ПрАТ (IK (РОМЕКС-

_ ЗЕСТ> ьiд 29 квiтня 201З року, протокол J\ЪЗ5. Зареестровано Реестрацiйною с.rryжбою Головного
-:авлiння юстицii у м. Киевi вiд 23.09.2013 року. Статугний капiтал Товариства скJIадае: 7 l08 000 грн. 00

, _ - .(ciM мiльйонiв сто BiciM тисяч гривень) 00 коп.

Учаснrдсами Товариства е:

ДОНtIЕНКО РИНА МИКОJIАiВНА
Розмiр внеску до стацlтного фонлу (грн.): 402 400.00 у вiдсотках 5,66Уо
кукурузА Iгор волод4I\dировиtI
Розмiр внеску до стац/тного фонлу (грн.): 705 598.00 у вiдсотках 9,93Уо
БондАрчук юрIи вкторовиtI
Розмiр внеску до статугного фон.ry (грн.): 6 000 000.00 у вiдсотках 84,4IYo

Станом наЗ|.L2.2018 року статугний капiтал сформовано повнiстю, що становить
7 108 000,00 грн.(сiм мiльйонiв сто BiciM тисяч гривень 00 коп.).
Величина стачдного капiтагrу згiдно з установчими документами настуIIна:
Зареестрований статугний капiтал - 7 108 тис. грн.;
Сплачений статутний капiтал - 7 108 тис. грн.;
Станом :нa3I.12.2018 р. статугний капiтал Товариства сформовано та сIuIачено в розмiрi 7 108 тис.

rрЕ.
На ншry думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедIиво вiдображена у фiнансовiй

BiTяocTi i вiдповiдае вимогам МСФЗ.

дудиторська фiрма <Дудит-96> Товариство з обмеженоlс tsiд:lоtsдальнiстю. Свiдоцтво про включення до Ре€сТрУ
аудиторських фiрм та аудиrорiв N9 1З74 вiд 26.0i,2O01p. Ns98 E-mail : af.audit96@gmail.com
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yкr власного кап

Стаття Ба-тrансу
Код

рядка

на початок звiтного
року, тис грЕ.

На кiнець
звiтного року, тис

грн.
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Розкриття iнформачii про вiдповiднiсть BapTocTi ч"сти, акrивi"

Балансова BapTicTb tIистIlD( активiв Товариства (активи за вирахуваншIм зобов'язаtъ) станом на
З 1. 12.20 1 8 року скпадають:

I

Необоротнi активи
Оборотнi zктиви

РАзоМ актпвп
,Щовгостроковi зобов'язання
поточнi зобов'язання

РАзоМ зобов'язаншя
lfucTi активи:

РАЗОМ активи MiHyc РАЗОМ зобов'язання

1 l0 тис. грн.
7 1З5 тис. грн.
7 245 тис. грн.

27 тис.грн.
27 тис. грн.

7 218 тис. грн.

Станом наЗ|.12.2018 р. BapTicTb чистих активiв скJIадае 7 2l8 тпс. грн. i визначена згiдно чинного
законодавства.

Апалiз фiнашсового стану

.Щ-гlя проведеннЯ аналiзУ фiнансовиХ покilзникiв Товариства використ.lно фiнансову звiтнiсть уСШаДi: БаЛаНС cTulHoM :нa3I.|2.2018 року та Звiт про фiнансовi результати.u jOtB piK.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018 р. та на З|.12.2018 р. проводI4JIась

ва пiдставi розрахункiв насцпних показникiв:
1.коефiцiсrrг абсолютнот лiквiдностi (к абс.л.) обчислюеться як вiдношеншI грошових

засобiв, i'xHix еквiвалентiв i поточних фiнансових irвестицiй до поточних зобовkзань. Коефiцiент абЁолютнот
,тilсвiдностi показуе, яка частина боргiв Товариства може бути сIuIачена негайно. Орiе11говне опгимапьне
зЕiлченшI показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2018 р. = 25/26:0,962

2. Загальниr-;l'd;:# ;"i--?;#':;;Н::"е достатнiсть обiгових коштiв без урахуванняrаrерiальних запасiв та затрат дJIя погашення боргiв:
Кзаг.лiкв. 0 1.0 1.20 1 8 р,: 7 l07 /26:273,з46
trЪаг.лiкв. З 1,I2.2018 р.: 7 l3 5 /27 164,259

з. Коефiцiент фiнансовоТ незалежностi (aBToHoMii)
ryирЬняншr до HID( коштiв до сукупнID( активiв Товариства:

К авт, 01,01.201 8 р,: 7 190/7216:0,996
К авт. 3 1. 12.201 8 р.: 72|8/7245:0,996

4. КоефiцiеЕг покриття зобов'язань власним капiта.пом розраховуеться як вiдношеншI заJrучених
юшгiв до власIIID(. огlтимальне значенЕя показника: 0,5...1,0:

К покр. 01.01.201 8 р. : 2617 190:0,004
К покр. 3 1. 12.201 8 р. : 27 /7218:0,004

5. Коефiцiеrrт рентабельностi активiв розр.tховуеться
ссредrъорiчноI BapTocTi активiв Товариства:

як вiдношеннrl чистого прибугку до

Крент. З \ . 12.20 l 8 р. : 28 Щ(7 2 1 6+7 245) / 2):0, 004

EKoHoMi,пli показникИ фiнапсовогО сгану ТоваРисгва стiшом на 01.01.2018 року та на з1.12.2018 porcy
ваведенi втабшшri.

Аудиторська фiрма <Аудит-96> Товариство з обмеженою в дгlсзiдальнlёrю. С"iдоцiво npo uопЁч;;;; ;;Б;;йг**аудиторських фiрм та аудиторiв Ns 1з74 вiд 26.О1,2ОСiр, N998 E-mail : af.audit96@gmail.com

характеризуе вiдношення власних та

сстроваrrий (пайовий) капiта_п l t+OO 7 108 7 108
i\аПlТаЛ У ДООЦШКаХ 1405
Jо]атковий капrтал 1410
'езервний капiта_ш 1415 106 106

подiлений прибуток(непокритий збиток I420 (24) 4
неоплачений капiта_rr 1425

сього |495 7 l90 7 2|8
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Вiдповiдно до вимог МСА 550 <<ПовОязанi особпt аудитори звертались до управлiнського персонаIry
Ь зашrгом щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними,а
rакож провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд наданого запиту з метою впевненостi щодо
яаqRностi або вiдсугностi TaKro< операчiй.

Аулrгором пiд час аудшry та за запитом до упрilвлiнського персонаIry не були виявленi вiдносини
Товариства з пов'язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що входять за межi нормальноi
rigbHocTi.

t
I

Пов'язанi
iйованi комп

сторони
HiT та Kol

вкIIючають акцiонерiв, управлiнський персонал та близьких .rленiв ik ciM'i,
iT пiд спiльним контролем власникi

Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля даT и балансу, якi не знайшли
, -:браження у фiнансовiй звiтностi, проте можугь мати с),тгевий вплив на фiнансовий стан Товариства.

Аулитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттсво викривлена, у
: lзк.у з вищенаведеною iнформацiю, що розкриваеться Товариством та подаеться до KoMicii з цiнних

- ,. _зрiв та фондового ринку.
Подiею пiсля звiтноТ дати визнаеться факт господарськоi дiяльностi, який надав iнформацiю про

. :, ацiТ на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiТ, що виникли пiсля
-:.1 складання фiнансовоi звiтностi, якi мож},ть потребувати розкриття або може вплин}ти на фiнансовиЙ
" 
- 1_i. р),х грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацii i який мав мiсце в перiод rпtiж звiтною датою
-::\-]ю пiдписання бухгалтерськоТ звiтностi за звiтний piK (згiдно МСА 560 "Подальшi подii").

Аулитори пiдтверджутоть на дату проведенюI аудиту вiдсlтнiсть подiй пiсля дати ба--lанс1,. наявнiсть
i ...,, потребуе необхiднiсть проведення коригування фiнансовот звiтностi.

Нами було також розглянуго, чи iснують подii або умови, якi можуть поставити пiд значнl,tl"l cr rtHiB

-._HicTb суб'екта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського
::JOH€LTI} щодо здатностi суб'екта господарюванIUI безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до ви}lог
._- \ 570 <Безперервнiсть>> та визначено, що не icHye сl"ггевоi невизначеностi, що стосуеться подiй або
l_-з. якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'екта господарюваннJI

:;:__ср€рвно продовжувати дiяльнiсть. Аудитори дiЙпrли впевненостi у тому, що загроза безперервностi
_ .--_bHocTi вцсугня.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на дiяльнiсть
"_ rшJпчноТ особи у майбутньому та оцiшку ступеня iхнього впливу, зокрема про склад i структуру
ш "ваЕсових iнвестицiй

В ходi аудиторськоТ перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiТ про наявнiсть iнших фактiв та
. , _авин, якi можуть сутгсво вIIлицли на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.

1l
iудиторська фiрма <Аудит-96> Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Свiдоцтво про включення до Рееgrру

аудиторських фiрм та аудиторiв N9 1З74 вiд 26.01.2001р. N99B E-mail : af,audit96@gmail.com

На 01.01.2018 р. На 31.12.2018 р.
Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi 0.25 . . .0,5 0,962 6,704

] Коефiцiент загальноi лiквiдностi >1 27з,з46 264,259
_: Коефiцiент фiнансовоТ неза.пежностi
:BToHoMii)

>0,5 0,996 0,996

: Коефiцiент )уктури капlтатч <1 0.004 0,004
кое фiцiент рентабельностi активiв якнайбiльше 0.004

Iнформацiя про пов'язаних осiб

a ]цlиованl l(oМпaнll та компанll пlд спrльним контролем власникlв:

_1

ПIБ фiзичноi особи Iнформацiя про
особу

Опис взаемозв'язку особи з Товариством

Бондарчук Юрiй Вiкторович КраiЪа реестрацii
Украiна

Акцiонер Товариства.
,Щепонент депозитарноi установи

,Щонченко Iрина МиколаiЪна КраiЪа реестрацii:
УкраiЪа

Акцiонер Товариства.
Керiвник Товариства. .Щепонент
депозитарноi установи. Сторона за
,Щоговором купiвлi-продажу цiнних
паперiв

ПодiТ пiсля дати балансу
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Iпформачiя про наявнiсть та обсяг пепередбачепих активiв таlабо зобов'язаньо ймовiрнiсть
fвпаЕЕя якшх на балансi € достатньо впсокою

В ходi аудиторськоТ перевiрки аудrюраiд,I фа..r, про наявнiсть та обсяг непередбаченID( активiв/або

зобов'язаrrь, ймовiрнiсть визнання яких на ба.пансi е достатньо високою не виJIвлено.

Iпформашiя щодо iпшоi фiнапсовоi звiтпоgтi вiдповiдно до Законiв Украiъи та Еорматпвпо-

rprвoвпx aKTiB KoMicii.

IlepeBipka iншоi фiнансовот iнформачii проводилась на пiдставi МсА 720 квiдповiдальнiсть аудLrгора

щодо irппоТ iнформачiТ в докр{енгах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>. ,Щля отримання

наявностi сугтевоТ невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформаuiеЮ та

ьфвiрною uул^орчr" фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персонаJry Товариства та аналiтичнi

фц"ьrр". Суггевих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдlягала аудlrry та iншою

iпфрмацiею фiнансовою звiтнiстю не встановлено.

l
I

ШLIНШI ЕЛЕМЕНТИ
панiю:

-: вна назва пiдпри€мства АудиторсъкА ФIрмА "Аудит-96" товАриство
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

_- .1 "lрочонд назва пiдприсмства АФ "Аудит-96" тов

-',нака особи Юрилична

_: за е,ЩРПОУ 2з909055

_ ];цична адреса 61000, XapKiBcbKa обл., MicTo XapKiB, ВУJIИЦЯ
КJIОЧКIВСЬКА, будинок 1 1 1А

_ ] lоцтво про вкJIюченшI до Реестру
] -;iторських фiрм та аулиторiв

J\b 1З74 вiд 26.01.2001р., строк дii з 25.10.2015 року ло
26,Т0.2020 року видане Аудr.rгорською Палатою
УкраiЪи

_ ._:оцтво про вiдповiднiсть системи контролю
__:,. -]l

Свiдоцгво про вiдповiднiсть системи контроJIю якостi
Ns 0495 рiшення Аулиторськоi Паrrати УкраТни Ns 30214

вiд З0.10.2014

OcHoBHi вiдомостi про аудиторiв:

Давидоlлсо Тетяни Мю<айлiвни
(сертифiкат аудитора - Ns 006583 вiд 02.07.2009р. строком дii до 02.07.20|9р.),

OcHoBHi вЦомостi ння ауди

-:Та Та НОМеР ДОГОВОРУ На ПРОВеДеННЯ аУДИТУ вiд 11.02.2019 р. Nч ||l02-04
-:та початку та дата закiнчення проведення
-.iT\,

з 11.02.2019 р. ч

tФ {tAУДИТ-96) ТОВ
iщекгор

\,Ф кАУ,ЩИТ-96D ТОВ
эсргяфiкат JфOOб583)

iдо

-,;rrорёi*i ФlрЙа "дуди1-96о 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Свiдоцтво про включення до Реестру

аудиторськИ* фiр' та аудиторiВ N9 1з74 вiд 26,01.2001р. N99В E-mail : af,audit96@gmail.com

_xcHoBHi

Давиденко
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:. Н,l:онаъного положеItня l cI андарту,-r rtlrlерського облiку I "ЗаIMbHi вЙмЬi и ло фiнавсовоТзвiтносгi''

пцшодство

FoPfu М.

IIрив_ АтЕЕ АкцIонЕрнЕ товАриство "IшE.I@A комIьнlя "nor"*"ju*'#ьШffi ;r*-'IHBEсTr

за КоАТУУ

.: економiчноi дiяльностi
: :е;ш кLпькiсть працiвникiв

-:еса. телефон

.;;.;111я1имiгv:тиc.гpн.бездecяткoBoгoзнaка1onpi@: ]:ов1 покал}ники якоIо наводяться в грившх з копiйками)kuru цdБulц,lься в lрившх з копtика]
, l-::leHo (зробити позначку ''v'' у вiдповiднiй клiтинцi):

] : по-]оженшми (стандартами) бухгалтерського облiку
:.: rriжародними стандартами фiнансовоi звiтностil

t
., lпичена амортизацiя

. : знi засоби

:ацlина

::,.,на BapTicTb iнвестиuiйноi HepyxoMocr i
.: iнвестицiйноi HepyxoMocTi

!*TpoKoBi бiологiщi активи

бiологiчних активiв
зацUI

I. Необоротнi акпвп

бiологiчнrтх акгивiв

Баланс (Звiт про фiнапсовий стап)
нl 31 грудпя 2018 р.

послуги

х доходlв

Форма Л!1 Код и ДКУ,

.::poKoBi фiнансовi iнвестицii:
::ковlлоться за методом pacTi в капiталi

::::aHcoBi iнвестицii

:::окова дебiторська
--:.:.:eHi податковi акгиви

,:ipoml акгши

"з розлiлом I

-::з]сна

:, : ]ичена

i; ],]пкцlя

J.lопчнl активи

:::жан1

HlcTb за
l :j!: йборгованiсть за розрахунками:

-- j\{i{ авансами

,, .-.::з або належних виплат
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]ш

Керiвник

Головний бухга.rтер

гБ"*."*" в порядку, встановленому

.Щонченко Iрппа Микола'iвна

Стеба Свiтлапа Леопйiвпа

v ToMv ш.tолi:

iезерЬ до".осrрокових зобов'язань

fl.лоrо-р""**Оорговмiстьза

органо}t виIiонавчоi BlaJlI, що реалiзус лержавну полiтику у сферi статистики
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i t * --:-

(наймеЕуваЕня)...-

Стаття

в iнu,tцх

вuплоmамц

,овuх

ФОРrrtа N2 код ,а Jк.*},гlйтйl-

sa ана_-lогiчннй
перiод

Поцчrе.{Fъого

1

ЛlГЦý"]gгь роалiзоваГ<
щr"л"о;.] ;;;;;""' ПР ОДУкцii

э,цttсанi, BculoBa

---сб/
_ : Ja

!Jfu

.illLt сlппптп-,,- _^]l]--]
Bid змiнч iнй

--_

L

а
._,,"u..i"*uпБй

ýоJи
Cl]

2з72524з

- -":.:, вqння
- : :.;TlBHi в

l

- : э б.lаzоdiйноi' dополlоzц

сtпаmпi

Ж::,*;;;,:',#Сmi акmuвiв, якi оцiнююmься за

-

. -.r,C.7l,.



KIB ПРИБУТК

l
l
I
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l
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га аналогiчний
перiод

попереднього

,Щонченко IрлцlШ-ф

я

Ъ-i""-'*""йрезультатдооподаткувацЕя:l-

-зб"rо* . l
ЕпJтD-аJI-ъ-хiд)-Irтрапl (дохiд) з поtатк-!,на прпб},т9к .- -_ _,--- 

l

п=..-р"бу** (.б*оФ вiд припиненоi дiяльностl пtсля 
]

ппопаткчванI-1я

IЧпстий фiнансовшй результат:
l ппиrr\r-ток

2z90 з4
о

2295 _)
Z

2300 (б)

2з05

2з50
2з55

28
,7

( _l )

гов'язаний з iншим

Енти олЕв их ви,tрА

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередцього
року-

Код
рядка

1 3 4

2500
2505

z 1

z04 |,lz
34

25 10

25|5
2520
2550

45
J J

166 148

420 358

Стеба Свiтпана Леонйiвна
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!ата фiк, мiсяць, число)
tfiлчlосмсrво IIРиВАТнЕ АкцIонЕРнЕ ТоВАРпство "rнвр6lщfolц компАнIя за е,щрпоу

шромЕкс-IнвЕстil

(паймеuувашя)

Звiт про рух грошовпх коштiв (за прямим методом)
за PiK 2018 р.

Форма N3 Кол.а ДКv.Пl--lВбftЪГ]

l

Стаття

L Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
налrодкенrrя вiд:

кц11

податкlв 1

t,п,числi

::,.,]],iiення имання
aBaHciB вiд цiв i замовникiв

авансlв
_--, :fхеIlня вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на

- *-:_i{x рахунках
_ , .^,r,ення Bi икlв ики
,- _-Бення в lино1
r;Ш.0.IКеННrI ВlД ОЦ)иМаЦшI РОялТ1, аВТОРСЬКИХ
шЕсрод

_._, _ -,{ення в
* . -,{ення фlнансових ення позик

], ._: :], зань на соцiатrьнi заходи

зобов'язань з п, : :::_НЯ Н&

Шчmшя на оплату зобов'язань з податку на додану
ш!шь

-_-:_1:Я на зобов'язань з iнших податкiв i
авансlв

* 
_ l::.iЯ Н0 о aBaHclB

цlльових внескlв
ýrFцrЕЕя на оплату зобовlязань за сц)аховими
пр-i!!уч?чи

нов на надання позик

t :- дч эrт коштiв вiд цiйноi дiяльностi
ПL r"тх ьтштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi

штr-- ттЁЕЕJi вiд реалiзацii:
ппm5вая-{ iнвестицiй

] " .:.I\ актиВlВ

За звiтний перiод За аналогiчний перiод

ч

*- -.i;:iя вlд погашення позик
._ :, -: - -=я Bi: вибутгя дочiрнього пiдприемства та



Гч'о 
"о 

rр"дбання:

на нащQЕr!!щ]!щ

Б........-" ццrr"r""""uм"ы

"rдЪ;"-у 
*"""* в дочiрньому

ffiaHcoBoi
*_rj'o',-ц_-*""","*вдочiрньому

io--b--Tb_ra,вi,"цg "

залиIцqцlщg

Донченко Iрияа Миколаiвна

стеба Свiтлана Леонйiвна

{/ý.
/Фý
ý***

dЁ
gЪ

Керiвник

Головншй

l

l
l
l

l
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.Щата (piK, мiсяць, число)

" : :,. привАтцЕ_Акд]онЕрнЕ товАриство ,,IнвЕстицIfu{А компАнIя за е,щрпоу
"POMEKс-IHBEсT"

(найменрання)

Звiт про в;rасний капiтал
за PiK 2018 р.

Форма J\!4

коди
201.9 01 01

23725243

кол за.щку,щГls01005 l
Нерозпо-
дiлениЙ

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

-:-,.ого прибуткУ,
_]о бюджету

.,lJтого прибутку

: .:ЗннЯ

Стаття

}JlшmBii Еа початок

: r '-,: зння:
_ . _ -_,lOBOi

]] *: * ,_ a:HHrI ДО

t

l



Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення

Iншi змiни в капiталi
Прrадбанrrя (пролаж)
неконцrольованоi
частки в дочфньому

l.,; II.--
:., j_.uFл"{.').l.

'4лtlttt$\'].,l
ficlttr}i

Керiвник

Головний

.Щонченко Iрина Миколаiвна

Стеба Свiтлана Леонiдiвна
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IIРИВАТНЕ АКЦIОнЕРнЕ ТовАриство dнвЕстиIIЙнА комIIАнIя (POMEKс_IHBEсT)
(ПрАТ <dK <ёомекс-rнвесп>)

IIримIтки до PIIIHOI ФIнАнсовоi звIтностI згIдIо мсБодIсФ за 2018 piK

fuл .лержавноi ресстрацii Зареестроване Печерською районною у MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею
lrrцтlссgц)ацii, 2З.10.1995 року, номер запису в еЩРПОУ 1 070 105 0003 001257.
lт'rчеЕуванця):

rпЕсl:
furriзацйЕо-правова форма: АкцIонЕРнЕТоВАРиСТВо

.r..rliш&l та скорочена
шшtrтш*Е}{ства:

1mr рестрацiI:
lhlrпifrва cTopiHKa в IHTepHeTi,
r пiй досryпна iнформацiя
пt ".rпрЕ€мство:

пщп glектронноiпошти:

=','']',l" S* ugёr*fifiршемство. ", ,:':':'"]!]i']it"{ lliii:;ii|:!!;,:i!,,.:.Ч 
,

НаЗВа IIРИВАТНЕ ЖIЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIНВЕСТИЦЁ{НЛ КОМIIАНIЯ
(POMEKC-IHBECЪ) (ПрАТ <<IK <<PoMeKc-IHBeco>)

укрАiнА
http ://www.romex.kiev,ua/

Iryna@romex.kiev.ua

Асоцiацii
прийняття

I

il
-] : : fiеРпСтика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприсмства; опис економiчного середовища, в

якому функцiонуе пiдприемство.
-: :.зо с фiнансовою установою та професiйним )часником фондового ринку.
": :.зо безпосередньо здiЙсrшос TaKi ocHoBHi види фiнансово-господарськоi дiяльностi: дилерська дiяльнiсть з- :,- "1Нними паперами; брокерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами; депозитарна дiяльнiсть.
::-,..На Дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюеться виключно на пiдставi лiцензiй, що видаеться
-..ьноюкомiсiсюз цiнних паперiв та фондового ринку:

_ ,-:i]cTb з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть (Лiцензiя нкцПФР на здiйснення професiйноТ
, - . ,: . : на фондовому ринку * дiяльностi з торгiвлi цiннлд,tи паперами, ,Щилерська дiяльнiсть: cepiT АЕ Ns 294479 вiд

- , 
j 

р,);
:-:_ость з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть: (Лiчензiя НКЦПФР на здiйснення професiйноТ

. -.: . на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, Брокерська дiяльнiсть: cepii ДЕ N9 294478
_ . 1014р);

.:эtп' дiяльнiсть депозитарноi установи (Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйноi дiяльностi на
_ ! - , i.. ринку - депозитарноi дiяльностi депозитарноТ установи cepiT АЕ Jф 286550 вiд 08.1 0.20 1 3 р.
-] _ lr-r rtae Генеральну лiцензiю Нацiонального банку Украiни на здiйснення вrulютних операцiй вiд 24 березrrя

] . !-. .\Ъ148.

К с<POMEKC-IHBECT) мае свiдоцтво НКI-ЩIФР М 205 вiд вiд 07.08.2012 року про вкJIюченIuI до державного
фiвансовlл< установ, що надають фiнансовi посJryги на ринку цiннlд< паперiв. ,Щата вк.lпоченIuI в реестр

Ш р. ,Щата заrrлiни Свiдоцтва 07.08.2012 року.

' .:...PoMeKc-IHBecT" е членом самореryлiвноi органiзацiТ професiйних )п{асникiв фондового ринку
_ -:.i;l Фондовi Торговцi" (код еДРПОУ 3ЗЗЗ8204). Свiдоцтво N9,'7'74 вiд 16. l1.2009p. ,Щата'- --роhу.

е Iшеном ПрофесiЙноi асоцiацii уrасникiв риrжЬ капiтаlry та деривативiв. Свiдоrцво Ns 149, видане 12

р.

i-.,| звiтного перiолу економiчне становище професiйних учасникiв фондового ринку i ik клiентiв
,,_.,- -:-,.]\ваiIось зменшеннrIм попиту на послуги на фондовому ринку внаслiдок тривмого економiчного спаду,

-., _ . .: - _а полiтичноТ нестабiльностi, вiдсутнiстю адекватнлrх iHcTpyMeHTiB для зzrлуIення капiталу.

г"-
l..-J
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2. Сугтевi поJIоiкеппя Облiковоi полiтики

2.1. Основа (або основи) оцiпкп, застосоваЕа при скпадаЕнi фiнансовоi звiтцостi

.Щосговiрне подацня та заява про вiдповiдпiсгь фiпансовоIзвiтностi Товариства за 2018 piK МСФЗ:

,,, : -::сова звiтнiсть по мiжнародних стандартах фiнансовоТ звiтностi складена Товариством на 3i.12.2013.
_- i З 1t.Перше застосування Мiжнаролних стандартiв фiнансовоi звiтностi).

,_.. ., :.: ..;THicTb Товариства е фiнансовою звiтнiстю зага,lьного призначення, яка сформована з метою достовiрного
__ , i -._:знсового стану, фiнансовIо( результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства д,IuI задоволеннrI

, : _ .| {ц потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
_: -- :_ьною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився З1 грулня 2018 року, е Мiжнароднi

. _,t:- :iнансовоi звiтцостi (МсФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бlrtгалтерського облiку (МСБо) та
_ : : -,: LКТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з МiжнаролнID( стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ

-. , _ сiчня 20l8 року, що офiцiйно оцрилюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи.
, :_ ;:.,] Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних

: . _ .]]\),ванням змiн, внесених РМСБо станом на 01 сiчня 2018 року, дотриманнrI яких забезпечуе достовiрне
, -" -; .:op\rauiTв фiнансовiйзвiтностi, асаме, доречноi, достовiрноi, зiставноТтазрозумiлоТiнформацiТ.

:_:,t.заннi фiнансовоi звiтностi Товариство керув€tлося також вимогами нацiональнrп< законодавчих та
_ - : ..f aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIаданшI фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi

;]::_зть вимогам МсФЗ. Фiнансова звiтнiсть Товариства не вкJIючае фiнансову звiтнiсть контрольованIlD( нею
_" ..: ;. t:очiрнiх пiдприемств). Контрольованим вважаеться пiдприемство, якщо керiвництво Товариства мае

:.ь вIlзначати його фiнансову та господарську полiтику дIя отриманнrI вигод вiд його дiяльностi.
.:_,..ва звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi приtryщення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на

:;зiit ocHoBi у найближчому майбутньому. Товариством викоFIуоться вимоги I_{ивiльного кодексу та

-Io-пpaBoBID( aKTiB Нацiон€rльноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку щодо мiнiмального розмiрУ
: _ -. капiтапry, розмiру власного капiталу та пруленцiйних показникiв дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не

l

Е fорхryвання, якi необхiдно було б провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подrшьше
шнr фiнансово-господарськоi дiяльностi.

,- _" jдlюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округленця: вiulюта поданнrI звiтностi вiдповiдае
_ _ .а-tьнiй вшtютi, якою е нацiональна валюта УкраiЪи - гривнrI, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлlтх

_ j Прltпl,щення про безперервнiсть дiяльностi: фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходяt{и З
, - ..iня безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзачй активiв i погашення зобов'язань вiдбУваетьСя в

. .,l.аitноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориryваннJt, якi необхiдно було б провести в тому виПаДкУ,

.:зариство не могло продовжити подirльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно До
- ::в безперервностi дiяльностi.

.- - Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi: дата затвердженIuI фiнансовоТ звiтностi до виrryску (дата, на
,.:зш{цтво компанii пiдписутоть(затверджують) i вигrускають(опрлrлюдr*оють) проаудоваЕу фiнансовУ звiтнiсть

_ -- :,:.]аlьшого затверджешuI бупе здiйснено загаJIьними зборами акцiонерiв). Пiсля iI затвердженця до ВиtryскУ

_ . :;]i1 Товариства або iншi особи не мilють права вносити змiни до цiеТ фiнансовоi звiтностi.
_ : 3вiтнltй перiод фiнансовоi звiтностi: Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€Ться
_ ;--]]нI{й piK, тобто перiол з 0l сiчня по 31 грулня 2018року.

,,. : 1ншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi:
_. : ::нсова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та сцраведливоТ BapTocTi або амОРтИЗацiйнОТ

..: _ocTi окремих фiнансовш< iHcTplшeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)), а також iнвеСтицiйноi
,_t,rocTi, яка вiдображаеться за справедIивою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 кIнвестицiйна HeplxoMicTb>.

* -,: справедпивоi BapTocTi здiйсшоеться з використаннjlм методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених
. : j L3 <Оцiнки за сцраведливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки вкJIючають використанtul справедIивоi BapTocTi яК

li;a була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операuii мiж УчасникаМИ
-,- ::а дату оцiнки. Зокрема, використаннrl бiржових котирувань або даних про поточЕу ринкову BapTicTb iншОгО

_, . ].чного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моДелi ВиЗНаЧеНIUI

, .;_Llивоi BapTocTi. Передбачрана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнаЧаеТьСЯ З

- :,1.TaHIUIM наявноТ iнформацiТ rIро ринок i вiдповiднлоt методiв оцiнки.

2.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
,,: - основа формуванНя облiковИх полiтик: облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi,
- :,:lе та практика, застосованi суб'ектом господарюваннJI при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. мсФз

: .:;lть облiковi полiтикио якi, за висновком рмсБо, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

. : ;1,{\, та лостовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та уN{ови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не

, _ ].]стосовувати, якщо вплив Тх застосування € HecyTTcBlL\{.

.l".Ba полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог мсБо 8

._ioBi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та IoN{ILтKIL та iншliх чинних мсФз, мсФЗ 9 кФiнансоВi iнструменти>

1-ФЗ 15 кДохiд вiд договорiв з кJIiентами).
2



2.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iцcTpyMeHTiB
]нзнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB: Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове

: l .::,iq 1 балансi, коли i тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.
: - *- , зри_лбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
l-,-\{ BllKoHaHHrI фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком виконанIuI
l ; -.:.j. _ro 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконаннrI зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).

"*-- -:gr ь,rасифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцitпоються у подttльшому або за амортизованою собiвартiстю,
, _ : lзвеJ,IIивою вартiстю на ocHoBi обох TaKlo< чинникiв:

-: .. бiзнесу суб'екта господарюванIи дIя управлiння фiнансовлпии активами; та
,-: , "-_.рIiстик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
__: ::зо визнае TaKi категорiТ фiнансовш< активiв:
.-,--.:л а\-тиви, що оцirтюються за справедIивою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або

-- - - з, актлви, щg оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
, *- :lзо визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
.-*-: : эl зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
,._.-:_;1 зобов'язання, оцiненi за сцраведливою вартiстю, з вiдображенIцм результату переоцiнки у прибутку або

.- -.: первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцir*ое ix за iхньою
l :.::lliвою вартiстю IIJIюс операцiЙнi витрати, якi безпосередньо н€L[ежить до придбання або вигryску фiнансового

, - :_ =il фiнансовогозобов'язання., -:;iшlценнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

--:.-совою вартiстю (оцiненою на дату припиненшI визнання) та
-:]:\lаною компенсацiею (вшшочаючи будь-якиЙ новиЙ отриманиЙ актив MiHyc буль-яке нове взяте зобов'язання)

- ,-::ь у прибутку або збитку.
.. - , .;чlвий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою одержаннJI договiрних
- - _ зlх потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi е суто виIIлатами основноТ

.з процентiв на непогашену частку основноi суми.
в}Iзнае р.езерв пiд збитки для очiкуваlпп< кредитнID( збиткiв за фiнансовIлrл активом, який облiковусться за

. . r.зованою вартlстю.
, . _.ва полiтика щодо подадьшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться ни)кче у вiдповiдних роздiлах

, :воi полiтики.
.."- i, Грошовi кошти та ikHi еквiваленти: Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на rrоточних
* -jax у банках,

, j ;.L]енти грошов}D( коштiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуються у вiломi срли
- , ]BlD( коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi, Iнвестицiя визначаеться зазвлrчай як eKBiBa.reHT
* , ]BID( коштiв тiльки в разi короткого строку погашеннrI, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з датIi

: _ -cBi кошти та ix еквiва.llенти мож\,ть },Фимуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiй вапютi та в

J
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. - .l ;а-тют1.
, . i: з,атюта - це вtulюта iнша, нiж функчiона-rьна ваlюта. яка визначена в цIr( Примiтках.
, _ . : ii-]Iти та ix еквiваленти визнаються за }}toBIl вi:повi.]ностi критерiям визнання активами.

_ , -: з trцiнKa грошових коштiв здiйсrцоеться за справе.аllвою вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

,:-:__з оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, пре.]став--1ених депозитами, строком менше, нiж 90 днiв здiйснюсться
. . -_:j..}lliвою вартiстю.

.: _:.: т? rrод€lльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйсrrrоеться У фУнкuiонапьнiir
_ ,, - :: офiчiйними курсами Нацiонального банку Украiни (НБУ).

] __ _ irtе;кенrrя права використацнrI коштiв на поточних рахунках у банках наприкJIад, у випадку призначення НБ}'
_-, ;:bKir'i ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii)шi активи можуть бути класифiкованi у сrоrадi непоточнID( активiв. }'

- ,-, _рliйняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошовirl
._- : .;lзнаннrl ix як aKTrBy припиняеться i iх BapTicTb вiдображасться у скJIадi збиткiв звiтного перiолУ.

..._ j iФtHaHcoBi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю: до фiнансових активiв, що оцirilоЮться
,, * . : . i{зованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацii, депозити стоком бiльше , нiж 90 дНiВ Та BeKce,-Ti.

"; _арвiсного визнання Товариство оцirпое ix за амортизованою собiвартiстю, застосов)/ючи метод ефектквного
_ , . -1,:

,,,,,.,__з\ючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну чи кiлька ставок дисконЦ'.
-: ._:повiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTplTvteHTiB, якi мають в ocHoBHoNI}'

_ _ -. rttови i характеристики, вкJlючаючи кредитну якiсть iнструплента, зilлишок строку, протягом якого стаВка
, -.,: за контрактом е фiксованою, а також з€lлишок строку до погашення основноТ су!{и та валютУ, в якiй

_ : --, ватимуться платежi.
] _:,.]тво оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорЬrпое:
__ |.сячним очiкуваним кредитним збиткам у Pmi, якщо кредитниЙ ризик на звiтну дату не зiвнав зЕачного

, 
- -:_j_ня з моменту первiсного визнаннrI;
..-,заним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний риЗик За такиМ

.:_: - ]rBIпI iHcTplMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнаннJI.
: :-к\,фiнансовlпt активiв кредитним збитком € теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними грошовими ПоТОкаМИ,

* ; -:iIi\Iи до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержаТи на
. 1 .1ристЬ.

_ - . ,.{ на кож}Iу звiтну дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM значного
, .-:_{Hrt з моменту гtервiсного визнаннrI. При виконаннi такоТ оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкУВаниХ
- : _ -]:ilx( збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) цротягом очiкуваного

] : ],-rнання зобов'язань) за фiнансовшпл iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настанIш лефолтУ за
".-_:]--''BI{M iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обrрунтовано необхiднУ та
_-:::_]_iKyBaHy iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростаннrI

- : ], . чого ризику з моменту первiсного визнаннrI.
j:::.aтво може зробити приtryщеннrl про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTplMeHToM не зi}знав значного

" .-:_{нJI з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb
, 

: _ l.Iого ризику станом на звiтну дату.
1 ,:_]ку фiнансового активу, що с кредитно-знецiценим станом на звiтну дату, tlле не е придбаним або створеним

-:- lно-зн€IJiненIд.t фiнансовим активом, Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як рiзниtцо мiж валОвОЮ

_ _:Jtlвою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою За

,: :iою ефектlшною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке кориryвання визнаеться в прибУткУ абО

- l-" як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
:::iiCTBo визнае банкiвськi депозитИ зi строкоМ погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi
--:;Ti, в разi, якщо дострОкове погашення такиХ депозитiВ ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в
: -. поточних фiнансових iнвестицiЙ.
]]:.icтBo вiдносно банкiвських депозитiв мас наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового

- ::,зrriщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB
_ ..-KtI, що мають прогноз "стабiльний)), що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до ЩержавнОгО

_ :} },повноважених рейтингових агентств нкЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в

_,, .:.locTi вiд строку та умов розмiщення (при розмiшеннi вiд l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складае 0%, вiд 3-х
. ; -ts до 1 року - l% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);

:озмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb реЙтингу, що
] "]чlЮеТЬСЯ реЙтинговиМи агентствами, якi BHeceHi до Державного реестру уIIовноваженID( рейтингових агентств

__lФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд 7О/о до 20Уо вiд суми ВКJIаДУ В

: ;:HoCTi в розмiру ризикiв.
: j 1. ФiнанСовi активи, що оцiнюЮться за справедлIlВою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
::.irтку або збитку: до фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
: _ .iЬТ8Т} переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паi (частки) господарських товариств, дебiторська
_ _:гованiсть.
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Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.l . _: _. о визнання Товариство оцirrюс i.x за справеr;тивою вартiсЙЪrрu""дп""а BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до" " -'l,(\, ОЦiНЮеТЬСЯ За ЦiНОЮ НайКРашоi,u""*r, на купiвrпоЪгiдно даних ofruri.uropu торгiвлi.; 
-_ акцiТ мають обiг бiльш як на oJ'olr1 op.u"i.u.opi торгiвлi, цри розрахунку BapTocTi aKTrBiB TaKi

_ ..irшоютьсЯ за покtвниками на осноВно\lу ринку для цього активу uбо, iu 
"iдсуrностi оarо""о.Б ринк}i, наL,]1 " ,-- :,j]o'y ринку для нього, За вiдсутностi свiдчень на користь протшIежного, ринок, на якому Товариство- ,:;iло€ операцiю продажу активу, приймасться за основниЙ р"rrЪ* або, за вiдсутностi о.rо""Ь.о риш(у, за: '- - вlший ринок.

- : lаведлИвоi BapTocTi активiВ застосов}.юТься методи оr{iнки BapTocTi, якi вiдповiдають обставина]\{ та д]я
,. 1,. зlfi(ористання закриТих вхiдних данIrх.
_ ,,,ка акцiй, що входять до скJIаду aKTrrBiB Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатораl;1 lъому не мають визначенот цiни найкращоi заявки на купiвлю ,rа даrу оцiнки, здiйснюсться за останньою,,, ,_,, , : ,._ зартiстю.
-"" аклiй, що входятЬ до складУ активiВ Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора

, , -;: собiвартiсть. I-{e може бути iодi, коли н€швноi останньоТ iнформацii недостатньо, щоб визначити-,;: ;_ ,j" BapTicTb, або колИ icEye широКий дiапазон можливих оцiнок aпрu"aлrr""оТ BapTocTi, а собiвартiсть е.. ' , -:-- оцiнкою спраВеДIIиВоi BapTocTi У ЦъомУ Дiапазонi.
,;_i-до е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзrrясться вiд справедливоi; Товариство визначае- l: - -,,lЗ) BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бутЙ зумовленi значними змiнами у*",. -: _\+ cTaHi eMiTeHTa та,/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтентЪдiйснюе свою дiяльнiсть, а також,, rон'юнкryрi фондового ринку.-';;_,iЗ? BapTicTb акцiй, обiг ЯКI]D( ЗУПИНено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi вкlшоченi до Списку; --,:, шо маютЬ ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обi.у ,u*r*, _зперЬ' наявностi фiнансовоТ звiтностi таких емiтЙiв, результатiв ix дiяльностi, очiкуваннrl надходження.,_ ' -._ч економiчнlдс вигiд.

" --;;Ька заборгованiсть - це *'""".""r{"'-ur'H,oii#iiiН:H:il"Joon*unr". право отримати грошовi кошти або- ::нансовий aKTlB вiд iншого суб'екта господарюваннrI., --:;ька заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство ста€ стороною--::_iэнI{х вiдношень Щодо цього iнструпtенту. Первiсна оцiнка дебiторськJ-'зборгованостi здiйсцюеться за-: :;_lIIВою вартiстю, яка дорiвtпое вартостi.,о.а.uейо, тобто cyMi очiкувЪних uo"rpunrrrr* грошових потокiв на- - , ,'нки.

_", _ервiсного визнання подuulьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за амортизованою собiвартiстю_- . : с\ ванЕЕм методу ефективного вiдсотка.

-. : об'ективне свiДченнrl тоГо' що вiдбУвся збиток вiД зменшеннrI корисностi, балансова BapTicTb актиВУ; ---, €ТЬся на суму такtл< збиткiв iз застосуванIUIм рахунку резервiв.:]] Н0 покриття збиткiв вiд зменшеннrI корисностi визнiча€ться як рiзниця мiж балансовою вартiстю та';],-JЦЬою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд;:-CHHII корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзУ дебiторiв та вiдображч. aynny, яка, на ДУмку керЬництва,,-:,i{ll ДЛя покриття понесених збиткiв. !ля фiнансових актЙвiв, якi с iсЪотн"rц рr"р"и створюються на ocHoBi_ ,_+,альноТ оцiнки oKpeMID( дебiторiв, дlя фiнансових активiв, ср{и яких iндивiдуально не е iстотними - на ocHoBi* - : ЗОТ ОЦiНКИ. ФаКТОРИ, ЯКi Товариiтво розгJuIда€ при визначеннi того, чи е у нього об,ективнi свiдченrи наявностi*::,в ВiД зменшенIUI корисностi, uоlr."аюru iнформачiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк., -HicTb, платоспроможнiсть боржника. Ду .ру"й лебiторiв й*r*' факторами с негативнi змiни у cTaHi п,татежiв-еlьникiв у групi, таких як збiльшення кiльйтi .rро.rро"""r" платежiв; негативнi економiчнi умови у гагузi або:зфiчногrту регiонi.
, збиткiв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшенrrя корисностi;1-ц\'€ТЬся i це зменшення може бути об'ективно пов'язанrr a arоiiarо, 

"nu 
uйОу"uarься пiсля визнаннrI зменшенtUI:,:;HOCTi, то попередньо визнаниЙ збиток вiд зменшення корисностi cTopHyeTb"" au pu*y"oк кориryвання резервiв.l: CTOPH}BaHIUI визна€ться у прибутку чи збитку. У разi неможJIивостi повфнення лйiторськоТrчОор.о"чпJстi вона

: -i СТЬСя за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

'-..':rylY:аборгованiсть 
може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюеться за сцраведллвою вартiстю з-:эраженIuIм 

результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усувае або значно зменшуе:._]повiднiсть оцiнки чи визнаншI (яку iнколи нilзивають (неузгодженiстю облiку>), Що iнакше виникне внаслiдок_-юванIUI активiв або зобов'язань чи визнанtUI прибуткiв або зЬиткiв за ними 
"u 

pirr^ пiдставах.--аlьша оцiнка лебiторськоТ заборгованостi iдiиЪнюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
. зпIецIUI, тобто cpli очiкуванrо< контрактних грошових потокiв Еа да оцiнки.:зi змiн справедIивоI BapTocTi дебiторськоТ зiбор.оuаностi, що "urri мiсце на звiтну дату, TaKi змiни визнаються у,,-,lбутку (збитку) звiтного перiоду.

, -1,5, Зобов'я3ання: Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною
_ , _ овору та, внаслiдок цього, набуъас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.- _точнi зобов'язання - це зобов'язаннJI. якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:



__-:я_ зa ...'.;' -a_{rэa' la]я,.ri.{

,:_]':jfН,{qвllЗнэi,J-:;i _:, ,: : _: _-,-- : _-_.;:..-,-J lrэliтерiя\l в}:зназнязобов'язань.
:_ j'rзаннJI оцiцю{,:ьJ1 -" __ -. : _, ,; : _ _- __:::._.ъ з]ртi;тh].

,:::;1 ГОРСЬН\ забсг,:i;:' -l-- ]:. :_-:,_: ::_ -::j:,: B:JCtlTKa ToBapitcTBo оцiню€ за с\\lою первiсного
:::::-.PIl. ЯКШО BLlIIB -;:СКСЭ_-,:;:1: : ::-.l::,:'.i

:hвуганнЯ фiяапсовШ актцвЬ Tl зобOв'лЗаЕь: ФiЕансовi аIсшви та зобовlязаIilrя згортаються, якщоrjх) мае юрид{tIЕе IIp:lBo здйсЕюв:!тЕ Залiк вязнявик у балансi cyfr{ i мае Haмip або зробити взаемозалiк, або
аh-тив та виконати зобов'язання о-]ночасно.

з метою використаншI ik у процесi своеi дiяльностi, наданнrI ПосJý/г, або для здiЙснення aдMiHicTpaTI,шHI-D(
ульт}рних функцiй, очiкуваний строк корисного використанIUI (ексгшryатацii) яких бiльше одного року та

i j..з бiльше 6000 грн.
_ _ : -,o\ty ocHoBHi засоби оцiшоються за rx собiвартiстю MiHyc будь-яка накопиtIена амортизацiя та будь-якi-::- Збитки вiд зменшеншI корисностi. Сума накопшlеноi iмортизачii на Дату переоцiнки виключа;ться з

цЬЙТ ;Й;;Й;iДооцl"*ц яка входить
-, &]асного капiтаrlу, переноситься до нерозподiленого прибуiку, коли припиняеться визнанIUI вiдповiдного

]lз:а,rьшi витрати: Товариство не визЕа€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне- _;I,BaHIUI, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку .r" ,б-*у, коли вониВ балансовiй BapTocTi об'екта ос"о","", засобiв "*"й"""" ,u*i ,,ой"-i;Ь;";-;;;';;;;;;;;;;
впзнанIUI активу.

lrtортизацiя основних засобiв:
й основrпu< засобiв Товариства нараховуеться прямолiнйнrдл методом iз застосуванIrrIм TaKro< cTpoKiB
використання:

-ох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоi актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з
] , _: приIIиняють визнаннrI активу.
j 1,,l, нематерiальнi активи: HeMaTepianbHi активи оцirпоються за собiвартiстю за вирахуванIuIм будь-якоi
-.._':ОпиченоТ амортизацiТ та будь-яких накопиченlтх збиткiв вiд зменшено оор"Ъrостi. Дмортизчui" ,ra*чraрiальних
,-, ;вЬ здiйсшоеться з використанIUIм прямолiнil-rного методу. Нематерiаль"i u*r*", якi Ъиникають у рЁзультатi
_ -, овiрних або iнших юридиtIних прав, амортиз}тоться протягоМ TepMiHY чинностi ц"* .rpuв з урахуванIиМ TaK1D(
1t.tежень:

2.4. облiковi полiтнкц що.]о основних засобiв та нематерiальних активiвi:,нiння та оцiнка основних засобiв: Товариство визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH

:зторське право та сумiжнi з ним IIрава (право на ;riTepaTlpнi, художнi, L{i8ичнi
зори, комп'Ютернi програми, rrрогра}1и .а]я е.]ек]ронно-обчисrповilльних машин,

,:омпiляцii даню< (баЗ даних), фонограrrtt. вi.lеограми, передач (програмиj
_,рганiзацiй мовленIш тощо), Kpiпt Trrr. вtllрати на лридбання яких визнаються

: i:ни Та

:.::-].l]oHHo.oбчисrпoвальнiмaшини,iншiмaшинидЛяавТoМa.*''o@

_'::_1] ] Y"" ЗаСОбИ ЗЧИТУВаннrI або-цруку iнформаuii, пов'язанi Ъ "rr" комЪ'Ьтернi-:,,,)ами (KpiM програм, виц)ати на придбання якI]D( визнаються роялтi, таlабо програм, якi]::аюТься нематерiа-пьним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори,
:r jJр},тизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлен}uI та засоби ii пiдкЬчення

-' .е.lекоМУнiкацiйних Мереж' телефони (в томУ числi стiльниковi), мiкрофони i рацiТ,,.: icTb яких перевищу€ 6000 гривень
засоби

меблi
-:i ocHoBHi засоби

Вiдповiдно до
прfiвовстановлюючого
докумеЕтъ :ше не меrтгп як 2
роки

l
l
l
l
I
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l : 1 5 JrtеншенцЯ корисностi основних засобiв та не}lатерiальних активiв: На кожну звiтну дату Товариство

_ __:а. чII с якась ознака того, що кориснiсть aKTIrB},\lof(e з}{енши,гися. ТовариСТВО ЗМеНШУе баЛаНСОВУ BaPTicTb

,.- :-, -]о суми його очiкуваного вiдшкодуваннrl, якшо i Ti;rbKlr якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша

, - .' - .:, балансовоt BapTobTi. Таке зменшення негайно визна€ться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують

. -.:,еэцiнено*о uupriarro згiдно з МСБО 16. Збиток вiд злtеrшrеннrl корисностi, визнаний дJUI активу (за винятком

- 
--: --|.., , .rоrr"рaдriх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тi--tьки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для

' . -.-."* суми очiкуваного вiдшкодуваннrl. Пiсля визнанrrя збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя ocHoBHto<

.._ -.i_з кориryеться в майбутнiх перiолах з метою розподiлення переглянутот балансовоi BapTocTi необоротного активу

-: : ].-^те\lатшIнiй ocHoBi протягом строку корисного використанн,I,
2.5. Облiковi полiтики щодо запасiв

:.--зсн при первiсному визнаннi облiковlтоться за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв вкJIючае Bci витрати

-: ,ри:бання, 
""rpur" 

на переробку та iншi виц)ати, понесенi пiд час доставки запасiв до iх теперiшнього

L -'lсзн8ходженнrl та цриведеншI 
'rx у теперiшнiй стан. В звiтi про фiнансовий стан запаси вiдображаються за

-:i,tеншою iз двох ""n"""rr, 
первiсною 

"upiiarro 
або вартiстю решriзацiТ. Метод оцiнки вибуття запасiв - метод

: : бвартостi першю( за часом ЕадходженнrI запасiв (ФIФо),
2.б. облiковi полiтики щодо непоточних аrсгивiв, утримуваIrИх для продажУ

]сrВзРИСТВО класифiкуе непоточниЙ актив яК утримуваниЙ дJUI продаЖу, якщО його баланСова BapтicTb буле в

_.зовному вiдшкодовуватися цшяхом операчiТ продалу, u ,rе .rотоrrrЬго використання. Непоточнi активи, утримуванi

--я продажу, оцiнюються i вiдображzlються " 
Оl*rалrеiському облiку за найменшою з двох велиtIин: балансовою або

,.рu"ъоrruью вартiстю з вирахуванням витрат на операчiт, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на Taki активи не

.,.рu*о"у"r"aя. Збиток вiд зменшено *op"a"oaTi при первiсному чи подiшьшому списаннi активу до справед,тtивоi

..pro.riau вцрахуванIuIм витрат на цродаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати,
2.7. Облiковi полiтики щодо оренди

эiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризйки та винагороди, пов'язанi з правом власностi

,:з актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову оренду як активи та зобов'язання за

:\}1ами, що дорiвrцоють с11раведIивiй BapToiTi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за

;:Iраведливу BapTicTb) за теперiшньою вартiсй мiнiмальншr орендних платежiв._ Мiнiмальнi оренднi платежi

aоrподirrrоrься мiж фiнансовими витратами та зменшеннJ{м непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати

:озподiлшоться на *о*ъ" перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на зtшишок

:эбов'язань. Непередбаченi орънлнi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були цонесенi,

_Iолiтика HapzxyBaцIи амортизацii на орендованi активи, що амортиз)лоться, узгоджена iз стандартною полiтикою

, овариства цодо подiбних активiв.
эрейа активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi_ з правом власностi на актив, фактично запишаються в

.р.*опчuч", класифiкуеr"i" 
"* 

операчiйна ор."лu. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визн€lються як

,i,,pur" 11u пр""опi"iйнiй ocHoBi протягом Ъrро*у ор.*rд". Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренлу

Товариство визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при

.lTpl.MaHHi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
2.8. облiковi полiтики щодо податку на прибуток

tsIrтратИ з податкУ на прибуток являютЬ собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний tIодаток

зIlзЕачасться як суN{а податкiв на прибуток, що-пiдлягJють сплатi (вiдшкодуванню) щоло оподаткованого прибутку

збитку) за звiтний перiол. Поточнi витрати Товариства за податками розрахов},Iоться з використанням податковID(

JTaBoK, чинних (або в основному чинних) на дату балансу,

зiлстрочений податок ро.р*оф.rься за балан.ъur- 
".iодом 

облiку зобов'язань та являе собою податковi актизIl або

зобов'язання, що "rr"*uйru 
y'paaynbTaTi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в

ба.rансi та ix податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, ЩоДо Bcix тимчасовLD( рrзниць, що Пlлrlягають

оподчr*уuч"rпо. Вiдстроченi податковi активи визнаються з ypaxyBaHHlIM iMoBipHocTi наявностi в майбутньоrtу,

u-l[одотковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають

зирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених ,rодur*оur* aKTIBiB перегJшдаеться на Iожtту дату й зменшусться в тiй

,ripl, У якiй бiльше не icHye nMoBipHocTi того, що буле отриrrланий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволlтги

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу гtовнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, булуть застосовуватися в перiодi

реалiзаrrii вiдповiдниХ aKTrBiB або зобов'яЗань. ТовариСтво визнае поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i

вкJIюча€ в прибутоК або збитоК за звiтниЙ перiод, oKpiM випаЛкiв, коли tIодатки виникzlють вiд операцiй або подiй, якi

визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае .roTo.rHi iа вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок наJIежить до статей, якi вiдображено

безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiопi,

2.9. облiковi полiтики щодо iнших аrrгивiв та зобов'язань

2.9.1. Забезпечення: Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (то_бто бiльше можJIиво, нiж неможливо), що погашенн,I

зобов'язання вимагатиме "ибуЙ 
peclpciB, *orpl 

"rЙrоть у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму

зобов'язання. Товариство також створюс резерв витрат на 9чату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток,

розрахунок такого резерву з.]i1-1снюсться на пiдiтавi npa"r- облiковоi полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву
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оIгитп вi,щIусток пiдлягае irшентаризафi на кiпеrъ року. Розмiр вiдрахуваrъ до резерву вiдrryсток, вкJIючаючи

вlryахувашя на соцiальне страхранюI з Iщ( сум, рOзраховуlоться виходяЕIи з кiлькостi днЬ фактично невикористанОТ
гтапiпшеми вiдпустки та жнього середъодеЕного заробiтку на момент проведенIuI такого роЗрахУIжУ. ТаКОЖ

IqrJrTb враховуватися ir.шi об'ектrвнi фаrсторц що вIIJIивають на розрахунок Iрого показника. У разi необхiднОСтi

росrться коригуюча цроводка в бухталтерському облiку згi:шо данrо< iнвентаризацiт резерву вiдггусток.

19.а Впплати працiвникам: Товариство визна€ корOгкостроковi вигшrати працiвника:чt як витрати та як зобов'язання

шkrr вrра<ування будь-якоi вже сrшrаченоi суtли. Товариство визнае очiкувану BapTicTb KopoTKocTpoKoBlD( ВиIIлат

щцiвжам за вiдсутнiсть як забезпеченIlrI вi,щryсток - пiд час надаЕIuI працЬншсами посJIуг, якi збiльшгуrоть iXHi

цша ца маЙбутнi виIIпати вiдгrускншr.
2-9J. Пенсiйнi зобов'язання: вiдповiдно до уrсраiяською законодzlвства, Товариство утрIдчryвало внески iз заробiтноi
шати шрачЬнrлсiв до Пенсiйного фонлу. Поточнi вItески розраховуються як процеrrтнi вiлрахувашrя iз поточнlD(

варФ(увань заробiтноТ ппатнi, TaKi вицrати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi пратrjвrшками послуги, щО
падаютъ iM право на одержаЕнrI внескЬ, та зароблена вi.щовi,щrа заробiтна пдатIш.

2.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiнrrя фiнансовоi звiтцостi
2.10.1. Доходи та витрати: доходи та витрати визнаються за методом lrapaxyBaнIul.

дохlд - це збiльшешrя економiчнrд< вигiд протягом облiкового перiо,ry у виглядi надходженшI чи збiльшеr*rя
rорпсностi активЬ або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльшення ЧистIlD( актrшiв, за виIUIтком

бirьшеr*rя, пов'язаного з внескчlJ\,Iи учасникЬ.
,Щохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збrrгки за умови вiдповiдностi визначеrдшо та критерi.шl визнанIuI. Визнання

доходу вiдбуваеться одЕочасно з BI'вHaHшIM збЬшення активiв або зменшення зобов'язань.

[охiд вiл продажу фiнансовшr iHcTpyMeHTb, ilвестицiйноi HepyxoMocTi або iшдпх актrвЬ визнаеться у прибугку або

би:гку в разi задоволенrrя Bcix Еаведених да.пi уплов:
Товариство передarло покуIщевi сутгевi рк}ики i винагороди, пов'язанi з власнiстто на фiнансовий iHcTppleHT,

Ьестицiйну HepyxoMicTb або ir.rmi активи;
за Товариством не запишаеться aHi подальша )часть управлiнського персонаIry у формi, яка зzrзвиIIай пов'язана з

володiнняtл, aHi ефектlвний контроль за проданшrли фiнансовшли iнструментztми, itвестицiйною нерухомiстю або

iнrrпеrи активЕlп,Iи;

суму доходу можна достовiрно оцir*rти;
furoBipHo, що до Товариства надiйдrть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
та
r)витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

ДпвЦенди визнаються доходом лише у разiо якщо:
щаво Товариства на одержаннJI виIIJIат за дIшiдендами встановлено;

е fuloBipHicTb, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдrть до ТОвариства;

суму лlшiденлЬ можна достовiрно оцiнити.

щохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збrтгки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiлr,t визнанцrI. Вrтзнання

доходу вiдбуваеться одночасно з визнанюIм збiльшення aKTrmiB або зменшення зобов'язань,
Вц1рати - це зменшення економiчшос вигiд Iтротягом облiкового перiолу у виглядi вибуття чи амортизацiТ активЬ абО

у виглядi виникненшI зобов'язаIъ, результатом чого с зменшенIUI чистих активiв, за виIUIтком 3меншенIUI, пов'язаного

з виIIлатами у{асникitм.
Ви.rрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенrло та оДноЧасно з виЗнанIilIМ

збiльшеr*rя зобов'язаIъ або зменшенrrя активь.
ВитратИ негаfoiО визнаються у звiтi про прибутки та збlrгки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд
або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигод.I не вiдповiдаrоть або перестають вiдповiдати визЕанню як

акгиву у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визЕаються у звiтi про прибутки та збитки також У тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання

актшу.
витрати, понесенi у зв'язку з отримашим доходу, виз}lчtються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi Доходи.
2.|0.2. ВитРати за позикамп: витратИ за позикамИ, якi не с частиною фiнансового iнструrпленry та не капiталiзуються

як частина собiвартостi akTlBiB, визн!lються як ви:грати перiолу. Товариство капiталiзус витрати на позики, якi
безпосередrъо вiдносяться до придбання, булiвнlпtтва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина

собЬартостi Iъого активу.
,2.10.3. Операцii з iноземноЮ валютою: операцii в iноземнiй ва.тшотi облiковуються в украТнських гривIUIх за

офiuйrшшr,r курсом обмiну Нацiона.llьного баrку Укра'rни на дату цроведеншI операцiй.
йнетарнi активи та зобов'язаншI, вираженi в iноземtш< ва.lIютах, перерaховуються в гривню за вiдповiдними курсами

обмiнУ ЬУ 
"а даry баланСу. HeMoHeTapHi cTaTTi, лсi оцiшоюТься за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй ваlпотi,

вiлображаються за курсом Hi дату операцii, HeMoHeTapHi статгi, лсi оцirпоються за справедливою вартiстю в iноземнiй

"r-ii, 
вiдображаrоТься за курсОм на ДатУ визначеннЯ сцраведпвоi BapTocTi. Результат к)ФсовIл( рiзниць, що виникJIи

-цри перерахунку за монетарними статтями, визнаеться в прибугку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

2.10.4. YMoBHi зобовiязання та активи: Товариство Ее ввнае yMoBHi зобов'язаt*rя в звiтi про фiнансовий стан

Товариства. IнформачiЯ про умовне зобов'язаlдlя розкриметься, я(що можлrвiсть вибутгя pecypciB, якi втi.lпоють у
собi Ъкономiчнi вrшоди, не е вiддаленою. Товариство не вшЕа€ yMoBHi lжтиви. Стисла iнформаuiя про упlовний актtш

рзкриваеться, коли над(одженшI економiчнrл< вшiд е furовiрням.
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2-11. Вiдшовiднiсть облiковоi полiтики звiтпого перiоry облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому

зdтпоrурошi:
обriш полiтшса звiтного перiоду вiдповiдае облiковiй полiтшli, що застосовувЕшася в попередньому звlтному роцr.

!_rr- EIЁ стандарти (особливостi першого застосувапця Еових таlабо переглян},тих МСФЗ):
ПттствО фiнансiв Укра1шt, оприlподнило ст.аЕдарг мсФЗ 16 <<Орендо, який набувае чинностi 01 сiчня 2019 року.
L #шШ керЬниrчвi ТовариЪтва, мсФЗ 16 <Орендаl до датИ набутгЯ чr.пrностi в скrrадi мсФз, офiчiйно

Еш на веб-саfrгi МФ Украiни, не застосовуетъся.

:I х Girш 2018 рокУ Товариство застосовус мсФЗ 15 кЩохЦ вiд договорЬ з клiентами>. Товариство oтplДv[ye основнrд)i

rПir зiД mргЬлi цiнrпшлИ папер.lмИ та дiяlъноСтi депозитарноi устанОви з надаНшI депозиТаРНIlD( ПОСJr}Г.

*lосувашя Мсоз 15 кщохiд вiд договорь з шriеrrгамиrr на вiдображеншI результатiв дiяльностi не мшrо сутт€вого

ffi" 2018 рокУ мсФЗ 9 кФiнансоВi iнструплеrrТи) мае нову редакЦiю, яка соред iшцого передбачае змiну пiдходiв

lo :}мешценця корисностi фiнансовlос iнструrплеrrгiв. Враховуючи кпасифiкацiю фiнансовrо< akTtBiB, що

lпюристовуеться Товариством, розрахунок очiкуваних кредлIтнIr( збиткiв застосовуеться до фiнансовLD( активЬ, що

оцiнюютьсЯ за справедIИвою вартiстЮ з вiдображешrяrл резуJБтату переоцiнки у прибутку або збитку.

2-1З. Перше застосуваппя МСФЗ, що вплива€ на поточний перiод, або матиме такий вплив, або може мати

вIцlив на майбутнi перiоди:
IЕрша фiнансовЪ звiтнiЪть по мiжнароднID( стандарт€Iх фiнансовоТ звiтностi скJIадена Товариством на3\.|2.20|3, згiдно

МСОЗ tlПерше застосування МiжнарОДIII]D( стандартЬ фiнансовоТ звiтностi).

при пiлготьвцi фiнансовоi звiтностi за звiтний перiод застосовувалися Bci мсФз, чиннi станом на kiHerъ звiтного

перiолу, якi офiЙirно оприJIюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи, а також розглядались Bci HoBi мсФз,
алЬ оцrка впллшу на фiнансову звiтнiсть Товариства здiйсrшовалася стосовно тш< МСФЗ, якi офiчiйно оприlшодненi на

веб-сайгi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiтпа.

2.14. мсФЗ, що не застосовувалося, аJIе було опублiковано, яке ще не набрало чинностi - розкриваеться
вiдповИна iнформацiя, яка € доречною для оцiнювання мо}кпивого впливу застосування нового МСФЗ на

фiнаrrсову звiтнiсть):
йсоЗ 16 кОренло. Сrандар, випущений у сiчнi 2016 року, замiняе iснуючий мсБО 17 та прибирас розмежуваIrня

шiж фiнансовью та операцiйною орендою, i набирае чинностi з 1 сiчня 2019 року. Новlй стандарт вимагае визнавати

зобов'язашrЯ. орa"д",Ъ*a вiдображае майбутнi оренднi гшrатежi, та (цравО користування активом) д.ttя Bcix оренднI,D(

договорЬ.

2.15. .Щобровiльнi змiни в облiковiй полiтицi на поточний перiод (чи на будь-який попереднiй перiод) та ii
iснуючий або потенцiйний вплив на майбутнi звiтнi перiоди (за винятком, коли неможпиво визцачити суму

впливу):
пе вiдбувалися.

3. IcToTHi облiковi суджепня, оцiннi значення i допущешпя.

З.1. Розкриття суджень керiвництва (KpiM тих, що повоязанi з оцiнками), якi надають найбiльш ваrомцЙ вIшIIв

на сумш, якi визцанi у фiнансовiй звiтностi:
товiриство 

"r*op"arouye 
оцiнки та припущення, якi вIuIивають на суми, що визнatються у фiнансовй звiтностi та на

батrансову BapTicTb актизЬ i зобов'язаrъ протягом настуIIного фiнансового року.
розрахунки та судження постiйно перегJIяд:tються i базуються на попередньому досвlд1 кервща та lнrпЕ,(

факторах, у тому числi на очiкраннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обrрунтованими за iснуючшr обставш.

Kpi, суд*ЪО, якi передбаrаrоi" облiковi оцiнки, керiвництвО Товариства також використовуе професiйнi судкешя

застосрання облiковоТ полiтики.

BiлcyTlri операцii подii або ),мови, що не вiдповiдають конкретним мсФз,

З.З. Сулженця щодо контролю над iншим суб'екгом господарювання, тобто об'сlсгом iнвесryвання:

iснуюiь невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призушпrеншIм обiry чiннюr паперiв, що не е пiдкокгрольrпшrл

_*"pi""ru""Y Товариствафактором, i може суттево вIIпш{ути на оцiшсу фiнансових iHcTpyMerrTiB,

3.4. Сулження щодо основних засобiв:
ТовариствО визнае матерiальIМй об'екТ основниМ засобом, лсщо BiH утримуетьсЯ з метою використанIи ix у процесi

своеi дiяльностi, наданЙ посJýт, або ди здiйсненrя адriнiсгратшшоr i соцiа.llьно-культурIпос фуrrкчiй, очiкуваний
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строк корЕсЕопо викорЕстаЕIIя (експлlаташТ) шшr бЬше одного року та BapTicTb якш< бiльше 6000 грн. У
подаJIьшому ocHoBHi засоби оrпвюютrсr за nr сюбЬартiстrо MiHyc будь-яка 

"аооrr"че"u 
амортизацй та будь-якi

вrопяченi збижи вiд зменrпення rорпсностi С)дrа накошлченоi' амортизацiт на даrу araрaоцiнки викIIючаеться з
BaroBoi бшrансовоi BapTocTi акгшу та шстот qдщ перерахованоi до перъоцiненот суми активу. ,щооцiнка, яка входить
Jo сшIад/ власЕого капiтшry, переносЕтъся ло нерсзподiленого прибутку, коли припинrIеться визнанIUI вiдповiдного
цrшу.

}ý. Сушення щодо запасiв:
тч при первiсному визнашri облiковуюъся за собiвартiспо придбання. Собьартiсть запась вкIIючае Bci витрати на
цшашц витрати на переробку та irшi витратrъ шонесенi пiл час доставки запасiв до ix теперiшtъого мiсцезнаходкешulв прmедення ix У теперiшнй стан. В звiтi про фiнансовd стан запаси вiдображшоться за найrлеrпrrою iз дtsох веJIиIIин:
ryiсною вартiстю або вартiстю реа-тliзацii. Метод оцiшсr вибуггя запась - метOд собьартостi ,raрIlr^ за часом
пцrодкешuI запасЬ (ФIФО).

3.6. С}лження щодо вiдстрочених податкiв:
Вiдстрочеrшй податок розрtlховуеться за баrrансовим методом облiку зобов'язань та являе собою податковi актrви або
зобов'язаrшrя, що виникають у результатi тrдчrчасовю< рiзrшшщ мiж балансовою BapTicTro активу чи зобов'язання в
баJIаЕсi та ix податковою базою.
Вцстроченi податковi зобовtязання визнчlIоться, як прtlвипо, ЩоДо Bcix тимчасовlо< рiзш.Irр, що пiдlягають
оподатч.ванню. Вiдстроченi податковi актlви визнаються з урахуванням iMoBipHocTi нiявностi в майбутrъому
оподатковуВаного прибутку, за рахуноК якого можУть бути використанi тrдчrчасовi рiзншдi, що пiд.пягають
вщахуванню. Баrrансова BapTicTb вiдстрочеrпп< податкових aKTlBiB перегJUIдаеться на кожЕу дату й зменшуеться в тЙ
йрi, У лсiй бiльше не icHye iпловiрностi того, що буде отрrлr,rанrй оподаткований прибуток, досiатнiй, щоб до."оr"."
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
вiдстрочешlй податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, будуr" застосов).ватися в перiодi
реалiзацiТ вiдповiднlп< aKTIBiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi ,а 

"iдстроче"i 
.rодчr*" 

"к 
витрати або дохiд i

вшIючае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виник:lють вiд операцiii або подiй, якi
ввЕаються прл{о у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок нrulежить до статей, якi вiдобр€l)кено
безпосередъо у власЕому капiта.пi в тому ca},Ioмy чи в iншому перiодi.

3.7. Супження щодо дебiторсько[ заборговапостi:
ба-тrансова BapTicTb дебiторськоi заборгованостi за договорами та iншоТ дебiторськоi заборгованостi дорЬнrое i(
справедIивоТ BapTocTi.
При вIвначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi за договорами та iншоТ дебiторськоТ заборговапостi Товариство
враховуе буль-якi змiни кредшгосщ)оможностi дебiтора за перiод з дати виникненшI заборго"а"оiтi та до звiтноi дати.

3.8. Сулження щодо забезпечень:
забезпечення визн:tються, коли Товариство мае теперiшt*о заборгованiсть (юридичну або конструктшну) внаслiдок
r,пштулоТ полii, icHye йшовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж HeMoжrrlBo), що погашенЕя зобовkзання вимагатиме
rибуття pecypciB, KoTpi втirпоють у собi економiчнi вигоди, i можна достовфно оцiнити с;пцl зобов'язаrтня.
товариство також створюе резерв витрат на оIrлату щорiчнlо< (основних та додатковшrlвi!пусток. Розрахунок такого
резерву здiйсшоеться на пiдставi правшl облiковоТ полiтики Товариства. Розмiр створеЕого резерву оIшати вiдпlrсток
пiдIягае iшешгаризацii на KiHerE року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдгryсток, B-lqruro"" 

"iлр*уuчrоr" 
на соцiальве

сгрtlхування з цID( ср{, розраховуються вID(одячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноТ працiзшпсаr,rи вiдустки та
тхrъого середньоденного заробiтку на момент цроведеннrI такого розрахуIil(у. Також мо)Iqдь враховуватися irтrпi
об'ектrшнi фактори, що вIUIив,}Ють на розраХунок цього пок€lзника. У разi необхiдностi робитьiя *opr-y1g"u прово.ща в
бухгаllтерському облiку згiдно даншс ilшеrпаризацiТ резерву вiдпусток.

3.9. Сулження щодо умовних акгивiв i зобовlязань:
товариство не визнае yMoBHi зобов'язаr*rя в звiтi гтро фiнаrrсовий стан Товариства. Iнформачiя про умовне зобов'язаr*rя
розкриваеться, якщо можливiсть вибуття ресурсЬ, якi втi.тпоють у собi економiчнi вIтоди, не е вiддаленою. Товариство

Ъартостi фунтуетьсЯ на судженнЯх щодО передбачуванLD( майбутНiх грошовиХ потокiв, iснуючоi економiчноi сиryачii,
ризикiво вдастивLD( рiзнlлrл фiнансовrш iнструмеlrгам, та i]mlm( факторiв з BpaxyBaHIUIM вимог мсФЗ 13 коцiнка
справедливоТ вартостЬ.
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3.11. Сулженця щодо rrодаткiв:
щодо податку на прибУток: вiдповiдно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'ектом оподаткуванIrlr з податку на

црибуток е прибуток iз джерелом походкеЕЕя з Уr9аiш та за i{ межами, який визначаеться IIIJIл(oM корIIгуванIUI

(збirьшешrя або змеrшенrrя) фiнансовою ре:зу:ътату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного У

фiнансовiй звiтностi пiдприсмства вiдповiдЕо до нацiонагrьнIlD( положеrть (стандартiв) бухга-тrтерського облiку або

мiжнародншr стандартiв фiнансовоi звiтностi" на рiзнттцi, якi вrтrикають вiдповiдно до положень розд. III кПодаток на

прибуток пiдприемств) ПКУ.
Згiдrо з гш. 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ фiнансовd результат до оподаткуванIUц зокрема збiльшуеться на суму
нарахованоТ амортизацii ocHoBHlD( засобЬ або HeMaTepiarbHro< aKTrBiв вiдповiдно до нацiоншrьнID( положень
(станлартiв) бухгалтерського облiку або мiжнарощ( стандартiв фiнансовоi звiтностi та зменшуеться на суму

розрахованоТ амортизацiТ ocHoBHIlD( засобiв або нематерiаlгьшоr aKTrBiB вiдповiдно до п. 138.З ст. 138 IIКУ.
Пуrооом l38.З ci. 138 IIку визначено порядок розрахушry аrчrОРТИЗафi основних засобЬ або нематерiальних aKTr,rBiB

дJIя визначення об'екга оподатк)лашUI.
Разом з тим, норм€lл,Iи п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 1З4 IIКУ передбачено, що платник податку, у якого рiчний дохЦ (за

вирахуванIIям неrтрямLD( податкЬ), визначеruлй за црilвил.l},Iи бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний
(податковий) перiод не перевIщ/е двадцяти мiльйонiв цривень, мае rrpilBo прийняти рiшення про незастосуваннrI

кориryвань фiнансового результату до оподаткуванIuI на yci рiзницi (kpiM вiд'емного значенIuI об'екта оподаткуваннrI

}лшулI.p( податковID( (звiтню<) poKiB), визначенi вiдповiдно до положень розд. III ПКУ, не бiльше одного разу протягом

безперервнОТ сукупносТi poKiB в кожномУ з якиХ виконуетьсЯ цей критерiй щодо розмiру дохоry. Про приiшяте

рiшешrЯ платниК податкУ зазначае у податковiй звiтностi з IФогО податку, що подаеться за перший piK в такiй

безперервнiй сукупностi pokiB. В подальшi роки такот сукупностi кориryваннJI фiнансового резуJьтату також Ее

з:tстосов)доТься (KpiM вiд'емногО значеншI об'екта оподаткуваНIUI мшryлиХ податковlD( (звiтнш<) рокЬ).
товариство прийrrяло рiшення про ЕезастосуванIuI кориryвань фiнансового результату до оподаткуванIDI на yci рiзrшшri
(KpiM вiд'емного значенIuI об'екта оподаткуваннrI миЕулих податковlD( (звiтrпп<) poKiB), визначенi вiдповiдно до
положень роздirry III пку, в будь-якому наступному рощ рiчнlй дохiд (за вирахуванIшм непрямID( податкiв),

визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод перевищуе двадцять
мiльйонiв гривень, такий rшrатшrк визначае об'ект оподаткувашfi почин€lючи з такого року шлл(ом корLrrування

фiнансовогО результатУ до оподаткУванця на yci рiзницi, визначенi вiдповiдно до положеЕь розл. III ПКУ.

3.12. Iншi судженця:
керЬництво Товариства застосовуе професiйне суджешu щодо TepMiHiB утрrлrлання фiнансовшr iHcTpyMerrTiB, що
входять до скJIаду фiнансовlос активiв. Професiйне суджешш за щIп4 питаннrIм фуЕryеться на оцiнцi ризшсЬ

фiнансовогО iнструмёнry, йогО прибутковоСтi й динамiцi та iншtтХ факторах. Проте iснують невизначеностi, якi

можуть бути пов'язанi з призупиненIUIм обiry чiннш< паперiв, що не е пiдконтрольним KepiBHl,пlTBy Товариства

фактором i може суттево вIшинути на оцiнку фiнансовlоi iHcTpyпleHTiB.

Використаrпrя ставок дискоIrryванIuI: Ставка дискоЕту - це процеЕтна ставка, яка використовуеться дIя перерахунку

майбутнiх потокЬ доходiв в сдине значешUI теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою дIя визначеrпrя ршrковоi
BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка дохо,ry на вкладений

*a.rira-rl у вiдlовiднi з рЬнем ризш(у подiбнi об'екти iнвестуванrrя, або - ставка дохоry за альтернативнимИ варiаrrгамИ

iшестицiй iз зiставляrпrя рiвня ризl.шсу на дату оцiнки. Ставка дисконту мае визначатися з ypaxyBaHIuIM трьох факторь:
а) BapTocTi грошей у часi;

ф BapTocTi джерел, якi залl"rаються NIя фiнансування irвестицiйного цроекту, якi вимагаrоть рiзнi рЪнi компенсацiТ;

в) фактору рIвику або мiри inroBipHocTi отримання очiкуваrпгх у маЙбутньому лохолiв.
СтЪном на-31.12.2018 серед{ьозважена ставка за портфелем банкiвськrл< депозитiв у нацiонапьнiй вашотi в банках, У

якIlD( не введено тишIасову адлiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйЕу комiсiю, становила 12,6 % рiчrпп<.

Iнформацiя, що використана дш визначеншI середньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайry НБу за посипuшlЕям

httрs://Ъапk.gоч.чаlсопtrоУчklаlliпfо роздiл "BapTicTb cTpoKoBIo( депозитiв 
О'.

сулження щодо в}uIвленIuI ознtlк знецiнешrя акгr,шiв: Вiдносно фiнансовlл< активь, якi оцirпоються за амортизованою

вiртiстю, Товариство на дату виЕикненIuI фiнансовшс akTr.miB та на кожну звiтну дату визначас рьеrъ кредитною

ризшу.
Товариство визнае резерв пiд збитки дlя очiкуваrпос кредитнID( збиткiв за фiнансовtлuи активами, якi оцilшоються за

амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкувашлri кредитнш( збиткЬ за весь строк дiТ фiнансового активу (при значному

збiльшешri кредитногО ризику/дlя кредитно-знецiнеrпп< фiнансових активЬ) або 12-мiсячнr,пли очiкуваншии

кред,Iтними збrrгками (у разi незначного зростанIuI кредитного ризику).
ЗазвичаЙ очiкустiся, що очiкуваНi кредlтгнi збиткИ за весЬ строк дiТ мають бути визнанi до того, як фiнансовий

iHcTpyMerrT стане прострочешrй. Як правr,шrо, кредlтгний ризик значно зростае ще до того, як фiнансовий iнструмешг

стане просточоним або буле помiчено iлшri чишrшси затримки пrrатежiв, що е специфiчнlлr,rи дIя позшIапьника,

(наприклад, здiйснення модифiкацiТ або реструкryризацiD.

ризик за фiнансовlлr,r iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий iнструпlент мае нlвький рrвик

"iaru*r" 
деболry, позIдItlJIьниК мае почDкнiй потенцiал викоЕувати своi договiрнi зобов'язаншI щодо tрошовID(

шотокЬ у *ороr*о"rроковiЙ персгrеr<тr.вi, а несцриrlтливi змiнИ в екошомiчНих i дiловlд< умовах у довгостроковй
перспективi ,o*yrJ знизити, але Ее обов'язково здатнiсть позиtI:tJьника викоIIувати своi зобов'язання щодо

договiршпr грошовIr( потокiв.
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Фiнансовi iнструменти не вважаються TaюL\{Il. цо }Iають низький кредитний ризик лише на пiдставi того, що
: l],.:i.]ефолту за ними е нижчим, нiж ризик.]ефо-lт\ за iншIд4и фiнансовими iнстрlментами Товариства або Hiж
. -. -;:;ниЙ ризик юрисдикцii в якiй Товариство з:iitсrпос :iяrьнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк -riT не вIlзнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на пiдставi того,
_, зiн вважався iHcTpyMeHToM iз низьким Kpe.fIiTHtDI рIlзIlком у попередньому звiтному перiодi, tше не вважаеться
;.;af станом на звiтну дату. У такому випадк},Товарrlство з'ясовуе, чи мtulо мiсце значне зростаннrI цредитного

:i:;iц з моменту первiсного визнання, а отже чи поста]а потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь
:-oK:ii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.
Якщо кредитний ризик по фiнансовому активу низький, Товариство приймае рiшення цро створення резерву

:чiкlваних кредитних збиткiв в момент визнаннjI активу в розмiрi 5Yовiд справедливоТ BapTocTi такого активу. У разi,
:{лIо на розсуд керiвництва кредитнi збитки не очiк}тоться, або TaKi, у яких ймовiрнiсть настання вiдсутня, резерв
: ч iкl,ваних кредитних збиткiв
\ \{о\{ент визнанIuI такю< активiв, може бути нижчим за розмiр в цьому абзацi.

4. Розкриття iнформацiТ щодо викорпстаппя справедливоi BapTocTi.

4.1. Фiпашсовi активш, що оцiнюються за справедлпвою вартiстю, з вiдображtенням результату
переоцiнки у шрибутку або збитку

Що. фiнансовIлr aKTlшiB, що оцitпоються за справедливою вартiстю, з вiдображеннJIм результату переоцiнки у
прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) госцодарськID( товариств, дебiторська заборгованiсть.

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Пiсля первiсного BI,вHaHшI Товариство оцiшое ix за справедlrвою вартiстю. Справедllва BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до
бiржового списку, оцirшоеться за цiною найкращоТ зzulвки на купЬшо згiдно даних органiзатора торгЬлi.
Яrсщо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгЬлi, при розрахуtшу BapTocTi активЬ TaKi iнстррлекги
оцirпоються за пок€tзниками на основному ринку дIя цього активу або, за вiдсутностi основного риIlку, на
найсприятлlшiшому ринку дIя нього. За вiдсутностi свiдчgБ на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвиIIай здiйсшое операшiю продажу активу, прийшаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за
вайсприятлlшiший ринок.
При оuiнlч справедIивоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiлшси BapTocTi, якi вiдповiд€tють обставинам та дIя
якI]D( е достатньо данID(, щоб оцiнити справедIиву BapTicтb, максlдлiзуючи використанIUI доречнш( вiдкритшr даних та
мiнiмiзуючи використаннrI закритID( вхiдних данш(.
Оцirка акцiй, що входять до скпаду aKTIBiB Товариства та перебувають у бiржовому сшIску органiзатора торгЬлi i при
IEoMy не мають вIдlначеноТ цiни найшсращоi заявки на купiв.lшо на дату оцiнки, здiйсrпоеться за останньою балансовою
вартiстю.
Дя оцiнки акцiй, що входять до clma,ry aKTrmiB Товариства та не перебрають у бiржовому списку органiзатора
торгЬлi, та паЪ (часток) господарських товариств за обмеженrл< обставип наближеною оцiнкою справедIивоТ BapTocTi
може буги собЬартiсть. Ще може бути тодi, коли H€uIBHoi останrъоi iнформацiТ недостатrъо, щоб вlrзначити
справедливу BapTicTb, або коли icHye широкий дiапазон можJIивих оцiнок справедIивоТ BapTocTi, а собiвартiсть е
наfuращою оцiнкою сцраведIивоТ BapTocTi у цьо}ry дiапазонi.
Якщо е пiдстави вваrкати, що баrансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедлшоi1 Товариство визначае
справедILву BapTicTb за допомогою iншш< методЬ оцiнки. Вiдхrшення можуть бути зумовленi значнrдли змiнами у
фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри риrпсiв, на якlD( eMiTeHT здiйсшое свою дiяrьнiсть, а також
змiнами у кон'юнкryрi фондового ринку.
Справедllша BapTicTb акцiй, обiг якID( зупинено, у тому числi цiнtпо< паперiв eMiTeHTiB, якi вкlшоченi до Сшrсry
eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванrrям наявностi строкЬ вiдновлсrшя обф такш<

цiнншr паперЬ, на"явностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ii дiяльностi, очiкраIшя }rаlЕодженЕrl
майбутнiх економiчнrл< вIшiд.

,щебiторська заборгованiсть - це фirчr.о""#,lriН,Ч#iiН:Ж:il';Ь"-r"е прilво отримати грошовi кошти або
iншlй фiнансовий aKTlB вiд iншого суб'екта господарюванIuI.

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае стороною
контрalктних вiдношеlъ щодо IFого iHcTplMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснrосться за

справедIивою вартiспо, яка дорiвtшое BapTocTi погашенIuI, тобто суплi очiкранlл< контрактних грошовIо( потокiв на

даry оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подtlльша оцirшса дебiторськоТ заборгованостi здiйсшоеться за амортизованою собЬартiспо
iз застосранЕям мето.ry ефектrвного вiдсотка.
Якщо е об'ектрlвне свiдsеш{q того, що вiдбрся збиток вiд зменшеЕIuI корисностi, бшrансова BapTicTb акТиВУ

зменшуеться на суму таких збиткЬ iз застосраrпrяu рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткЬ вiд змеtшенIuI корисностi визначасться як рiзниця мiж балансовою BapTicTIo та
теперiшньою, BapTicTto очiкуваrшо< майбутнiх грошовlD( потокiв. Визначенrrя суми резерву на покриття збиткЬ вiд
зменшенIlrI корисностi вiдбуваеься на ocHoBi аналiзу дебiторЬ та вiдображае суNц/, яка, на думку керiвнlшlгвц

достатЕя дIя покриття понесеЕш( зби:гкЬ. [дя фiнансовlпt aKTr,вiB, якi е iстотними, резерви стВорюютьСя на ocHoBi

iндlвiдуа.llьноi оцiнки окрешо( дебiторЬ, дlя фiнансовrлt активЬ, суми якID( iндlвiдуально не е iстотrпшr,rи - на ocHoBi
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ГР}'ПОВОi ОЦiНКИ. Фактори. якi ToBapltcTýgl рi j_.-_1 -;: l;: вIlзначеннi того, чи е у нього об'ективнi свiдчення наявностi
ЗбИТКiВ ВiД Зrtеншення Kopl{cнocTi. вьrюч:л,.J *.:.:\1ацiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у строк,
--liквiДнiСть, rrЛатоспроl!{ожнiсть бор;кнlrка. .1_я .;-,п;i :ебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi шlатежiв
ПОЗIЦаЛЬНИКiВ У гРУпi, таких як збLrьшення к--.э:.ч1.,т;. прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
lеографiчному регiонi.
,,',rra ЗбиткiВ ВиЗнаеться у прибу,ткl,чlt збlrткr, Якrцо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшеннrI корисностi
]'.1iншуеться i це зменшення може бl,ти об'сктrlвно пов'язаним з подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання зменшеннrI
..,:plicHocTi, ТО пОпереДньо виЗнаниЙ збиток Bi: з_rtеншеннll корисностi сторнусться за рахунок кориryвання резервiв.
_rrIa cTopHyBaHHrI ВиЗнаеТься У прибутк1' чи збIlтк}'. У разi неможJIивостi повернення дебiторськоi заборгованостi вона
.пIlс\,еться за рахунок створеного резерву на покрllття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Jебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюеться за справедливою вартiстю з
зi:ображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначеншI усува€ або значно зменшуе
невiдповiднiсть оцiнки чи визнаннjI (яку iнколи нzlзивають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок
оцitffовання активiв або зобов'язань чи визнанtuт прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка лебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашеннrI, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
}' РаЗi Змiн сПраведливоТ BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, TaKi змiни визнаються у
прибутку (збитку) звiтного перiолу.

l
l

4.2. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для скпадання оцiнок за справедливою вартiстю
("-lя аrСгивiв та Зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю на перiодичнiй або неперiодичнiй ocHoBi у

ЗВiТi ПРО фiнансовий стан пiсля первiсного визнання, - методики оцiнювання та BxИHi данi, використанi для
складання таких оцiнок).

ТОВаРИСТвО ЗдiЙсrлое викJIючно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi
ВИМагаЮтьСя МСФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
К-тrаси актlшiв та зобов'язань,
оцiнешrх за справедливою
вартiстю

Методики
оцirцовання

Метод оцiнки (ринковий, дохiдний,
витратний) Вшtiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та
подапьша оцiнка
грошовIо( коштЬ
здiйсrпоеться за
сцраведливою
вартiстю, яка
дорiвтшое ik
номiнальнiй
BapтocTi

Ринковий Офiцiйнi курси
нБу

Iнстррленти капiтаlry Первiсна оцiнка
iHcTpyпteHTiB
капiтатrу
здiйсrцоеться за tx
справедIивою
вартiстю, яка
зазвичай дорiвrшое
цiнi операцii в
ходi якоi був
отрплаrий актив.
Подальша оцлка
iHcTpyпleHTiB
капiтаlry
здiйсrшоеться за
справедIивою
BapTicTlo на дату
оцiнки.

Дохiдний щя 3 рiзrrя iepapxii

Ринковий для 1,2 pbHiB iepapxii

Офiцiйнi бiржовi
курси
органiзаторiв
торгiв на дату
оцiнки, за
вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу
на дату оцirжи,
використовуються
tцни закриття
бiржового
торгового дil

Irвестицiйна HepyxoMicTb Первiсна оцiнка
irвестицiйноТ
HepyxoMocTi
здiйсшоеться за
собiвартiстю.
Пода.тьша оцiнка
irшестлщiйноТ
HepyxoMocTi
здйсrшоеться за
сIIDаведливою

Рr.шrковий, дохiдний, витратний Щiни на ринку
HepyxoMocTi, данi
оцiнки
професiйнrж
оцirцовачiв
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вартiстю на Jац
оцiнки.

.]епозити (KpiM депозитiв до
запитання та депозитiв строком
:о 90 днiв)

Первiсна orriHKa

депозит},
здiйсrпоеться за
його
справедливою
вартiстю, яка
зазвичай лорЬrпос
його номiна-,тьнiй
BapTocTi.
Подальша оцirл<а

депозитiв у
нацiональнiй
валютi
здiйсrдоеться за
справедливою
вартiстю
очiкраних
ГРОШОВI]D( ПОтОКiВ

Jохiдний (дисконтуванttя грошових
потокiв)

Ставки за
депозитами,
ефектIвнi ставки
за депозитними
договорами

.]ебiторська заборгованiсть (KpiM
поточноi дебiторськоi
заборгованостi строк виконанIuI
:о 12 мiсяцiв)

Первiсна та
под:tльша оцirпса

дебiторськоi
заборгованостi
здiйсrшоеться за
сцраведливою
вартiспо, яка
дорiвrпое BapTocTi
погашеншI, тобто
cyмi очiкуванш<
KOHЦaKTHIID(

ЦРОШОВIlD( ПОТОКiВ
на дату оцiнки.

Дохiдний Кошграктнi

)д{ови,
furtoBipHicTb
погашеннrI,
очiкуванi вхiднi
грошовi потоки

4.3. PiBeHb iepapxii справедливо[ BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливо[ BapTocTi

Класи актшЬ та зобов'язаtъ,
оцiненшt за справедливою
вартiспо

1piBeHb
(Ti, що м€lють
котирранюI, то
спостережуванi)
(тис. mн.)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)
(тис. грн.)

3 рiвеrъ
(Ti, що не мають
котирувань i не е
спостережуванr.ми)
(тис. грн.)

Усього
(тис. грн.)

2018 l 2017 2018 l z0ll 2018 | 2017 2018 | 2017
I ]ата оцiнки 3 l . l2.18 зl,l2,|,7 з 1.12.18 зl,l2.|,7 з 1.12.18 з|.|2.|7 з 1.12. 1 8 3 1.1

2.1,7
Iнструменти капiтаlry (акцii) 19 2l з6,70 68,76 4 4 з69з 6901

4.4. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxii справедливоi BaDTocTi
У 2017 та 2018 роцi вiдповiдно переведень мiж рiвнями сраDхrи не 0уло.

4.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BaDTocTil D.

Справедлива BapTicTb фiнансовп< iHcTpyMeHTiB в порЬняннi з ii балансовою вартiстю.
Балансова BapTicTb Справедlива BapTicTb
20l8 (тис. грн.) 20l7 (тис. грн.) 20l8 (тис. грн.) 20l7 (тис. грн.)

1 2 J 4 5

Фiнансовi активи
Тнструпtенти капiтаlry (ак цi l) з69з 690l 369з 690l
Грошовi кошти 181 25 181 25

ýКерiвництво Товариства BB:uKae, що нi}веденi розкриття щодо застосрашя справедIивоi BapTocTi е достатнiмц i не
BBtt)Kae, що за межами фiнансовоТ звiтностi запишLшась буль-яка суттева iнформацiя щодо застосування справедIивоi
BapTocTi, яка може бути корисною дIя корисryвачiв фiнансовоi звiтностi.

|4
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вiтнoстiзазвiтнийpiкyпopiвняннiзфiнансoвoюзвiтнiстю
ня помилок

epлеклaсифiкаuiЙ,суМакoжнoipeкласифiкoвацoiстаттiабo

своlи

5 ], За \,}tови неможливостi реклас"qi"ацiI порiвняльних сум, розкриття причини, по якiй не

*оп".уrч"r. якi були б зробленi, якби суми були некласифiкованi:

,. ,зlтнltt"t перiод в фiнансовiЙ
цiт.

помилок м
5.3.1, оппс помилки за лии
_,]},tILlшl за

на початок самого включеного

с,

проведена

вимагають

epioд(якщo€МoжлиBиМ)Длякoжнoiстаттiфiнансoвoi
звiтностi. на якy вплинyла помилка, та вплив на базисний та розбавлений прибуток на акцiю:

Т:,з::li;тво з:iilсrпое викJlючно безперервнi оцiнкtt справе.а-IIlвоi BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi

..:,.l;. :i.ься \1СФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовIil-l стан на кiнець кожного звiтногО ПеРiОЛУ.

6.1.1. Облiкова

6,1.2. нятнi для встановлеItня ступеню зацершеностi операцiй по наданню послуг:

Дохiл'вiл фолч*у фiнансовшr iHcTpyпlerrTiB, itшестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших активiв визнаеться у прибутку або

збlrгку в разi задоволенIuI Bcix наведенID( дшli умов:

Товариство передаJIо покушIевi сутгевi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовIй iнструlлент,

irшестицiйну HepyxoMicTb або irшi активи;
- за Товариством Ее заJIишаеться aHi подчlпьша )цасть управлiнського персонаIry у формi, яка зазвичай пов'язана

з володiнням, aHi ефектлшrшй контроль за проданими фiнансовl,tпtи iнструмекгами, irшестицifoiою

нерухомiстю або iшlrшrци активами;
- уму доходуможна достовiрно оцiнити;
- ЫЪвiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

та витрати, якi були аьо булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
rrpaBo Товариства на одержання виIUIат за дlшiдендами встановлено; е iшr,roBipHicTb, що економiчнi вигоди, пов'язанi з

двiдендаlvtи, надiйдrть до Товариства;
cyrlry дrвiдендЬ можна достовiрно оцiнrrги.

доходу вiдбраетьЪя одночасно з BIв'Haш{;IM збiльшенrя актлшЬ або змеrшrенIя зобов'язань.

б. Розк щоп звlтностl.

6.1. ДохЦ вй

Щоход,l та витрати визнalються за методом нарirхування.

дохц - це збiльшення економiчшгх вигiд протягом облiкового перiоду у вl,глялi надходжешц чи збiльшешrя

корисностi актlшЬ або у вигляДi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльшення чистих aKTlBiB, за виIUIтком

збiльшення, пов'язаного з внесками уrасникiв.

15



т.ч.
,. - ;.: реа.riзаuiТ цiннрж

t. tr .1. С1 uа доходу! оц}иманого вiд.Ьб'ему ToBapiB та послуг, якi вr*гrючЕЙi в кожну вагоЙу }до,{qду'

-_ ,. - ;-: реаriзацii цiнних паперiв,

iзованих облiгацiй
В с ього

Iншi
_..xi: вiд операцiйноТ курсовоТ

вiд операцiйноТ оренди
:::TIIBlB

.-шi доходи

. т. ч. дохiд вiд змiни BapTocTi

..tТtmiB, якi оцirпоються
j3 СIIРаВеДЛИВОЮ

Всього

на соцiальнi заходи

Iншi адмiнiстративнi витрати

Всього

Irграти вiд операцiйноi курсовоТ

пен1

Iншi
вт.ч, витрати вiд змirц,r

якi оцilшоються
за

Всього

6.1.5. CodiBapTicii реалiзачi'i

яt дохQди

,.-1б.2.:

l
l
l

I

1

BapTocTi

,тат lншоl дlяльностl.

+t
l
t
t
l
t
t
l
I
l

на
на

KorKHol ваго}Iоr



Фiнанс _ зi :rэxoJlt

б.5. Вптратн ] податку на прибуток.
- - -_::]t:c,Bi витрати (дохiд):

: : -, по.]аток наприбуток

: : В}зсltозв'я]ок мiж податковими та облiковим п

, ] :., , .,: , зТО\{ Bcix видiв дiяльностi в 2018 роцi Товариство отримurо чистий прибуток в розмiрi 34.0 тис. грн.

_ : -.-,*3lK\ на прибуток, що було сплачено в 2018 роцi за розрахунком такого податку за результатами 2017 року
" "_-' -: ],[t Ttrc. грн. (розраховано за нормами податкового законодавства УкраТни).

_.,|: -O_]aTKv Ha прибуток, що буде сгulачено в 2019 роцi за розрахунком такого податку за результатами 2018 року
-.- :-:. б.0 тис. грн. (розраховано за нормами податкового законодавства УкраiЪи).

F,фЗ.нктi,l9],вИ'трL{Еа.Ё..чоi;аiiНЁ=я.ý,tiiiiадЙ"о"оЙiБ ,ут.ч.:
_:,:бlток. що црипада€ на власникiв звичайних акцiй:

--::-JньoзBaженaкiлькiстьзвичaйнrл<aкцiй,Щoз"a'Б@

- ' j iiCHItи на акцiю за звiтний piK, що на власникiв звrтчайних акцiй:l . - збавцений прибуток на акцiю за звiтний pik, що припадае на власникь звичайних акцй

;1lансоВа
: |2.20|7

.-_зкопичена

j:raHcoBa
:'. \2,201'

.-:акопичена

вартlсть
т.ч.

за20l
BapTicTb

т.ч.

наЗ|.12,20|7 р.та станом на 31,12.2018 р. вiдповiдно Товариство мае ocHoBHi засоби, якi повнiстю амортизованi,
до використання. На протязi 20l8 Т, ocHoBHi засоби на 3 тис

BapTicTb
_i 1.12,2017р. у т.ч.

31 грулня 20l8 (тис. грн.) 31 грулня 2017 (тис. грн.)

277З0.00 грн.

14216000 штук
iменншr акцiй

Iнструпленти та црилади,
(тис. грн.)

Iншi ocHoBHi
засоби(тис. грн.),

JepBicHa BapTicTb

6;9;'Пё.Матаriа.л.ь*.iiаЕф
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б.8. OcHoBHi засобиt
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aKTIшb. Загальна с5rпла

ридбання - по BapTocTi

;

t

:. - J,вгос-гроковiфiнансовiактиви:
: , };-асн:

дебiторська

: ]rгованостl

6.13. Аналiз

: Jгашення:

б.12, Товарна дебiторська заборгованiсть

aнocтl за погашепнi'станом на 31.12.2018

. -*-ý,;iцайноi дiяльностi Товариства.

---1пiнь tIoBepHeHHrI цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю

, сrвориств8. Ступiнь поверненнJl дебiторсiкоi заборгованостi Товариству визначаеться на пiдставi обставин та

--,фоiмацii, якi наявнi на Дату балансу. На дуику *ф"пrчruu Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на

;ьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформаuii.

1а пумку керiвництва Товариства, виходяtIи з нILявнID( обставш{ Ti iнбормачii, кредитний ризик для фiнансових активiв

-*_Ч;;;ъ;.;";" визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при очiнчi цих активiв. Враховуточи

той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть буле погашена у JIIoToMy 2019 року, а кошти знахомться на поточному

кoвoсyмнiвнoю,ЗaтepмiнaмиПoгашенн'Iвiдсyтня.

iзабopгoванoстi,якаЦеBиЗнанaпoвнiстюабoчасткoвo

31 грулня 2017, (тис. грн.)31 грудня 2018 року,

В т.ч.скlrад товарноi
дебiторськоi заборгованостi
пов'язанID( cTopiH

В т.ч.скJIад
ToBapHoi
дебiтороькоi
заборгованостi
пов'язанIо(

оч1 й збиток Т, визнаний при очiнчi ttього фtнансового становить к0>

18

- ,._ - __ ri]1
a -11- :- -,Jl

- l: _з BapтicTb

_.___ОРСЬКОТ

apистBoсTBopилopеЗеpBс1'пtнiвниxбopгiвнaс}&{yдебiтopськoiзaoopгoвaнoсT1нa

, :зариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанняМ lНДИВlДУ€tЛЬНОГО ПlДХОДУ.

:13.2'Aналiз'o."p"нoiпoвнiстюабoчасткoBoсyмнiвнoю,затеpмiнами
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G.И. Поiачнi фiнансовi aKTrrBп, оцiненi за справедщивою вартiстю

гLАт

_ ,,!ТЕК

пАт
йшD
1. _ ,,N4OTOP

.- , ;xl \1ають котируваннJI на украiЪських фондовкх бiржах оцiнюються за справедlивою вартiстю, з

_ .,- ]J,t енням результату переоцiнки у прибутку або збrгку.

aГ +ЬПiiфiяа uiЕ'Ф,йffiiочiЁенi dаiофdýfiстd

_ -зн,зlr на 31 2018 , тис. г

1-@кTиBи'ЩoзнахoДятьсяузаставiякЗабеЗПеЧенняЗoбoв'язаньабoyМoBIIихЗoбoB|язаНЬ:

, -:',THi.

15.2. Класифiкацiя оцiнки справедливо'i BapTocTi за допомогою iepapxii справедливоi BapтocTi, яка вiдображас
i PiBHeM 2 icpapxii джерел:ечущiсгь вiиних данпх, використаних при сrшаданнi оцiнок та переводи мiж piBHeM 1

rlm справедJIивоi BapTocTi:

нaJIeЖaтьoцiтшсисПpаBeДIиBoiвapтoстi:tpiвeнь-тi,щoмaютькoтцpyBaнIUI'

- coo"rbpb*y"uri, 2 pi""o - Ti, що не маютЬ котцрувань, ztле спостережуванi, 3 piBeHb Ti, що не мають котирраrъ i не е

_ :aтережуваними,

'-fiG'В#irй'Ё пlтал

l
l
l

-]ормачiя про власний капiтал Товариства: власний капiтал Товариства станом на
- il ].ГРН.

3l грулня 2018 року складае 7218

- .рl,кryра капiталу:
i зэесстрований стаryтний капiтал - 7108 тис. грн.

.-,сзервний капiтал - 106 тис.грн.

;:l'#+ffir.iiJ?,iii;Jili;*i;,, реryлювання та у вiдповiдностi з ст.17 закону УкраiЪи кПро uiHHi папери та

:,ондовий ринок) повинен бути не менший нiж 7 млн. грн.

.\, 20l8 рочi,..rо*р"тий збиток попереднього перiодУ був покритий за рахунок прибутку 2018 року. У цiлому показник

з.-rасного капiтаlry iбiп"-*"" на 28 тис. грн. Bci зовнiшнi вимоги щодо капiталу Товариством виконанi.

\, 2018 роцiТоuuririruой Оуло отримано прибуток 28.0 тис. грн., за допомогою якого був покритий збиток минулого

-lерiодуВ cyMi 24.0 тис.грн., 4 тис, грн. нерозподiлений прибуток на кiнець 2018 року.

Станом на 31 грудня2011Станом на 31 грудня 2018
Частка
статутному
капiталi
EMiTeHTa,
%

Результат

переоцiнки,

тис. грн.

Частка
статутному
капiталi
EMiTeHTa,
%

Станом на 31 грудня20|1 року, тис.

19
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:jl], Довгостроковi кр:ед,ц,:тч бацкiв]та iнrшi'лоБiострокоЕi'зофв'язаЕня ýрозрiсi пqлоя3анихта,нец,9glяз4н,их

-opiH): BИcyTHi.

:J1. KopoTKocTpбKoBi кредити банкiв (у розрiзi пов'язаних," 
"еrо.u,,Заних 

cTopiH): ВiлСvтнi.

l

l

}

\редиторська заборгованiсть е короткостроковою.

6.18. Акцiонерний мпiта,r. J.rя кожного класу акчiонерного капiталу.

il. :.ЗВО.]еНИХ ДО ВИttУСКУ: |42lб 000 шryк uростих акфй.

ьгл.:ъ Ешц}-IцеЕш( i повнiстю с[лаченlD( акцiй, а також
]-EEffiL iLIc Ее повнiстю сгшrаченrо< акцiй:

Повнiстю сплачеЕlD( |4 2|6 000 шryк простшr акцiй.

птъm з4цigгь однiеi акцiт або факт вiдсугностi
rпr"вlТ вштостi акцiй:

0.50 грн.

14 2|6 000 шryк простих акцiй.

1. -.tr"riар" овариства - Фiзична особа - громадянин УкраiЪи - Бондарчук Юрiй Вiкторовиtl -
] . . Lr]iння заDахчнок поямоТ ч ТовариСтвi.

].::-_зi та обмеження, якi супроводжують цей клас,
,-_.;, ,:бrtе;кенIul з виIIлати дIвiдендiв i повернення
- -Q \1СБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>):

право на )пIасть в управлiннi акцiонерним
товариством, отриманIш дивiдендiв та активiв
Товариства у разi його лiквiдацiТ, гrршiлеi та
обмеження, якi супроводжують цей Klrac, вкJIючаючи
обмеження з виIIпати дрвiдендЬ i повернення капiтапry,

вiдсутнi.

_ - -" - | з с1 б'сктi господарюваннr1, утримуванi суб'ектом
. -, _j]a]BaHHjl чи його дочiрнiми або асоцiйованrлrли
_--:.1.\1стваt{и (п. 34 МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти;
_]-i_q ,. п. i7 МСБО 24 <Розкриття iнформачii про зв'язанi
":,-:]: ,):

IIАТ <.Щзвiнкове)>, Iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи за еДРПОУ 00857404, вiдсоток 1"racTi у
статутному (складеному) капiта.lli 1,0.5454%

ПрАТ <<Козелецький льонозавод>>, Iдентифiкацiйний
код юридшIноТ особи за еЩРПОУ 00306ЗЗ1, Вiдсоток

участi у статутному (складеному) капiталi 22,69l4%

: зерезервованi для вигryску на умовах опцiонiв i
- ::KTiB з rrродажу, вкJIючаючи умови та суми:

Немае.

-.l: \аРаКТеРУ ПРИЗНаЧеНlШ КОЖНОГО РеЗеРВУ У ВЛаСНОМУ

: ,_]1li (п. 79 МСБО 1 кПодання фiнансовоТзвiтностi>):
резервний капiта.п в розмiрi 106.0 тис.грн.

: 19, Капiтальнi резерви вiдсрнi.

31 грудня 2018 31 грудня 2017

. _. рговельна кредиторська
-:боогованiсть

2

]-rзрахунки з бюджетом 6 2

Заробiтна IuIaTa та соцiальнi
]нески

4 11

] Hl аванси 1

_ нша кредиторська заборгованiсть
Всього кредиторська
забопгованiсть

10 1б

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з непов'язаними сторонами вrдсутнrl.

АЕалiз простроченоi

розрirхунками, яка не
кредиторськоi заборгованостi за
визнана повнiстю або частково

прострочена кредиторська заборгованiсть за розрахушiал{и,
яка не визнана повнiстю або частково доходом, вiдсутня.

}"к:дIЕяmt хiъкостi акцiй в обiry на початок та на KiHerъ

20



i - =, ;r ::'r,-- Bi: cпItcaHHjI цредиторськоТ заборгованостi вi.лсутнiй.

за рGрsх}шш у звiтному роцi, у т.ч. перед пов'язаниrДХ

сrороЕаш

_ .- - .] -i. l}_]ня 2018 року пiдприемство мас поточнi забезпеченнrI для створення резервувiдгryстокв cyMi 17.0 тис

--

J
+t
*

l
I
l
I
l
:

I
l

? -д.i. Сrтад гроIцовIID(

rEEmOfii ýOшти та Тх

ffiтtrтяrтF{{:

коштlв у розрlз1 в€UIют, у т.ч.

еквiваленти недосryшri дIя

- : _ :.:е:ня доходнiсть за депозитами у звiтному роцi:

. _- _, 1е;рошовi операцiТ:

т.1.1. Мета управлiння капiталом:

ТовариствО розгпядас управлiння капiталом як систему пршrципiв та методЬ розробки i реа-пiзацii уrrравлiнськlD( рiшеIь,
шп'ваяиlк з o*^n-ir"^n форrчryвашrям капiтшry з рiзноманiтнID( джерел, а також забезпечешU{м ефекгrвного його

lпIOрЕсташu у дiяльностi To"ui".""u. Ключовi ,-ia"o та поточнi рiшенrrя, що вIшив€tють на обсяг i струкryру

Епiтду, а також джерела його фърrпryвашш, розгJIяд,lються управлiнським персонtшом. Механiзм управлirтrя капiталом

щ"лба"ч" чiтку постано"*у шйaЙ i,*дЙ управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотрl,пr,rашUlм у звiтному

фiолr; улос*оr-е"о методикИ визначенЕЯ йЪналiзУ використаннrI ycix видiв капiтаlry; розробленrrя загапьноТ стратегiТ

lffiffi#ТШ:Ь здiйсrпое огляд структури капiтаlry на кiнець кожного звiтного перiолУ. ПРИ ШОМУ ПРОВОДИТЬСЯ

"Йri, "uprocTi 
капiтаrry, його структура ia можлlвi ризики. На ocHoBi отриманш( висновкЬ Товариство здiйсшое

pry*"uro капiтаlry IIIJIяхоМ заIryчешш додатко"ого капiтаlry або фiнансуванIUI, а також виIIлати дlвiдендiв та
.-.u-"ror" 

iснуючшr позик. Товариство може здiйсtповати реryJIюванrrя капiтаJIу IIIJUIXoM змirшr структури капiтаlry.

Спстема ynpu"oiror" капiталом може кориryватись з ypaxyBaнIшM змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або

стратегiТ розвитку.
Ущавлiння капiталом Товариства спрямовано на досягненнrI настуIIнш( цлеи:
*ф".r' спроможнiсТь ТоваристВа продовжУвати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надшi забезпечувало дохИ для

Жffi'*"ТЖr#"ffi"l*#.ЪТffТffi:;Н'lТj*-, встановленню цiн на посJryги товариства, що

вiщовiдають pbHto ризику;
.''примашu вимог дО капiталу, встановленI,D( реryJIятором, i забезпечеш{rI здатностi Товариства функuiонувати в якостi

безперервного дiючого гriдприсмства.
Товариство BBzDKae, що a-r15"u супла капiта.тry, управлiшrя лrrдл здiйсtцоеться, дорЬrшое cyMi капiтатry, вiдображеного в

СтаноМ на З|.|2.20|8 р. на поточномУ рахунку у баку
облiковуютЬся за номiнальною вартiстю грошовi кошти на

суму l81 тис. грн. Поточний рахунок вiдкрито у баtшсу АТ
кБ "привАтБАнк". Грошовi кошти та ik еквiвалеrrти

депозити вiдсутнi.

негрошовi операцiТ вiдсутнi.

7.1. Цiлi, полiтика та процеси в областi управлiння капiталом

la-Iaнcl.

товариство дотримуеться вимог ло розмiру капiта.гцl, встановлених нормативним актами

Розрахунок показrшкiв управлiння капiталом:

Нормативний акт

Ст. 17 ЗУ кПро цiннi папери та фондовий ринок>

[в,Ц,в.rlб.рбййх

Нормативний показник

7.108 млн. грн.<Торговеlъ цiннrдли паперами може
провадити дLIJIерську дiяльнiсть, якщо
мае стrтrачений коштами статутний
капiтаrr у розмiрi не менIц як 500 тисяч

цривень, брокерську дiяльнiсть - пе

менш як l мiльйон

вiд2З.02.2006 року

:,] 1.:,- : ],1

Грошовi кошти Ta]x ЁквiвМенТfi

т!,Ёоýк r iншЫriнф.qйа*ii

t

Облiковоюполiтикою): :

__--_dДlь



_- - j, '':: -епозитарну систему УкраiЪи> N95 178-
: - - - _flN!

mIщшт l} п27 рздiJry IV
]rк_жlе Правlliшя НБУ вiд 09.08.2002 року М297
*@ зпшryлкешя ПоложенIuI про порядок наданнrI
ffiЕЕгпr фiнансовrш,r установам, нацiональному
яmтГ.тоР! Iк)шmвого зв'язку генеральЕIlD( лiцензiЙ на
ш,пrikпяпr ваJIю,тIIIд( операпiй> в редакцiТ вiд
I_ ЗЗ0l7роrу

: : - - ,.;;l шо-]о показникiв управлiння капiталом та пояснення ix колIвань:
: : - - iliiвниЙ капiтал с одним з наЙв€D{с.lIивiших показникiв дiяльностi Товариства. Основним призначеншIм
;, .. _- . покриття негативних фiнансових наслiдкiв реалiзацii ризикiв, що виникають при провадженнi

. :;:;j.TBorr професiйноI дiяльностi на фондовому ринку.
::-,.]-{т}lвниЙ капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року скJIадае 70З'7 тис. грн., що вище
- _ ],.1ат}iвного покulзника.

7.2.1. Перелiк ocHoBHlD( повlязаних cTopiH по вiдношенrпо до пiдuриемства iз зазначенням видz дiя.llьностi та
краiЪи пов'язаних осiб ;

-:.звлlще, iм'я та по батьковi
: :;tчноi особи

- _ r:арчук Юрiй Вiкторович

_,н.IeHKo Iрина МиколаiЪна

-:,2. Найп,tенування материнськоi органiзачii;
-.:tЪtенуванrrя сторони, яка володiе кiнцевшr.r контролем,
;rJцо вона вiдмiнна вiд матершIськоi органiзацiТ; у
:,.падку, коли Hi материнська компанЙ, Hi сторона, яка
,:--rодiс кiнцевим контролем, не гryблiкуе фiнансову
,зiтнiсть для вiдкритого користуванIuI, - наiпuенування
._зсryпноi вищестоящоi материнськоi органiзацii, що

iKyc таку звiтнiсть:
- 2.3. ОперацiТ з пов'язаними сторонами, за звiтний piK
:тридбання або продаж ToBapiB (готових або

_-_апiвфабрикатiв), придбання або продаж HepyxoMocTi та
.1шlD( активiв, надання або отрIдuаннrI посJryг, оренда,

дослiджень та розробок, передача за
нзiйнI,пrли угодами, передача за фiнансовими угодами

зокрема, позики та внески власного капiтаlry в грошовiй
:бо в натуральнiй формi), наданнrI гарантiй або застави,
эобов'язання зробити щось за умови настання чи

ан:еррайтинг або дiяльнiсть з

1,прав"пiнrrя цiнними паперами - не
\tенш як 7 мiльйонЬ гривень).
(Дя отримаIrня лiцензiТ на
провадкешц депозитарнот дйльностi
депозитарноi установи юридшIна
особа повинна мати сплачений
коIцтtliltи стаryтний капiтал у
мiнiмапьному розмiрi не меrпп як 7

7.108 млн. грн.

<<НебаrпсЪська фiнансова установа,
вацiональrпrй оператор поштового
зв'язку дIя отриманшI генера.rrьноТ
лiцеrвiТ зобов'язанi забезпечити
нашнiсть мiнiма.пьного власного
капiтаlry:
l) дIя здiйснення професiйноТ
дiяльностi на ринку цiннlо< паперiв, що
пiдлягас лiцензуванlпо, - у cyrui п'ять
мiльйонЬ гривень)

7.218 шlн. грн.

Iнформацiя про особу Опис взаемозв|язку особи з
Товариством

Краihа реестрацii: YKpaiha.

КраiЪа реестрацiТ: Украihа. Акцiонер Товариства, керiвник
Товариства, .Щепонеrrг
депозитарноТ установи, Сторона за

,Щоговором купiвлi-продажу цiнних

На протязi 2018р Товариство надавало у звичайнш( yl\{oв€lx

веденшI бiзнесу посJryги депозитарноi установи
пов'язаним сторонам:, а саме:
Бондарчуку Юрiю Вiкторовичу, як,Щепоненry депозитарноТ
установи на пiдставi ,Щоговору про обслуговуваншI рахушч
у чiнних паперах Ns707-ДУ вiд к29> серпня 2014 року року,
який дiе до дати розiрвання за iнiцiатlвою CTopiH
,Щоговору;
,Щонченко Iринi МиколаТвнi, як ,Щепонекry депози:гарноТ

:leHaCTaHIUI певноi подii, числ1

;

t
;

l
l

l
l

t
f,,;2ilР кЁйтrи, ррýанiй.i,п.б занййи, ё#оронами . l



| ---:].-- : _ :,|:' ::зння\1 у маЙбутньому (визнанIп або
-.:".-:- -,.:",eHHrI зобов'язань вiд iMeHi сl,б'сьта

" 
, _:]. :,:-:: .:a с\б'€ктом господарювання вiд i\Ieнi

:;,:-, ___:Ji{Ii:

*-. Уrcвп здйснення операцiй з пов'язанIд\,Iи
,IrЕцпmЕ

:, j :,^:f oкoBi виtшати працiвникам:

: --,.:lt по закiнченнi труловоТ дiяльностi:
- : -__]вгос1роковi виIIлати працiвникам:

- ,.-.зтli при звiльненнi:
-,:_,,rк на ocнoBi акцiЙ (п. l7 МСБО
- ] J:\lацiТ ГIро зв'язанi сторони)):

24 кРозкриття

, ::е:ньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтниЙ piк:

",:axoBaHi витрати на персонал за звiтниЙ перiод
: ,' -а\lи ВиIlлаТ:

-знсiЙнi ппани, )п{асниками якLD( е пiдпри€мство, та

- ]зподiл BHecKiB до державного пенсiЙного плаIIу мiж
-]точними внески за встановленими ставками, внесками,
:]значенi державним пенсiйнш\,I планом, Еа виIIлату

-lьгових пеЕсiЙ, добровiльними внесками:

l-lloBHi активи та зобов'язаннrl, не визнанi у фiнансовiй
. з iTHocTi:

i зобов'язання, виданi гарантii; пор)лительства:

Судовi процеси iз зазначенням позивача, вiдповiдача, суми
позову, пiдстав, стану процесу, рiшеЕня, перспективи:

-.б.1. Розкриття iнформацii по кожному типу ризику, пов'язаному з фiнансовими iнструментами:

КерЬництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризикzl},lи i BapTicTb чистI]D( aKTIBiв У
Еестабiльному ршil(овому середовlщi може суттево змiшитись унаслiдок вIIпиву суб'ектIанш( чинникiв та об'екгIаЕID(

у цrш< паперtж Nэ685-ЩУ вiд Kll> жовтня 2013 року,
лOй дiе до дати розiрвання за iнiцiатшою CTopiH
Щоговору.
Решiзацii Товариством фннш< паперiв пов'язаним
сторонам за 2018 piK не було.
Станом на З1.12.2018 р. Щебiторська заборгованiсть з
пов'язаними сторонами скJIада€ 131 тис. грн.
Станом на З1.12.20|8 р. кредитiв та позик вiд пов'язанrоr
осiб немае.
Товариство не здiйсшовало iншrд< операцiй з пов'язанlлrли
особами, якi могли б призвести до суттсвого погфшення

фiнансового стану Товариства щ)отягом звiтного перiоду.

у звичайнrл< уп{овах ведення бiзнесу.

7.3.PoзкpитгяiнфopмацiiЩoДoкoМПенсацifпpoвiднoмуyпpавлiнськoмyПеpсoнаЛу
Заробiтна плата керiвництву Товариства за перiод з
01.01.2018 по 31.12.2018 нарахована у срлi 48 тис. грн. i
виIIJIачена вчасно, за перiод з 01.01.2017 ло 3l.|2.20l7
нарахована у cyMi 38 тис. грн.

Заробiтна шlата персонаlгу Товариства за перiод з
01.01.2018 по 31,12.2018 нарахована у срлi 204 тис. грн. i
виIIJIачена вчасно, за перiод з 01.01.2017 по З1.12.2017
HapaxoBaнaycyмi 167 тис. грн.

Протягом звiтного перiолу Товариство не брало на себе
iстотних зобов'язань по пенсiйнIд.t виIIлатам, огшlатi
вихiдноi допомоги або iншlлс довгостроковIr( зобов'язань
перед кJIючовим управлiнськrпл персоналом, KpiM сшlати
BHecKiB до державного пенсiйного фонду у складi
соцiальних BHecKiB iз заробiтноТ плати та премiй.
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7.5. YMoBHi активи, зобов'язання та KoHTpaKTHl

I Jтрахування:
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-,1.i]:t.' : :]-]-licтb i напрямоК вIIливУ яких заз-]аlегi-]ь точнО передбачитИ неможJIиво. Що таких ризикiв вiднесеноi:'- 1-,,:,:: :,::,1,,:, РIlНi(овий ризик та ризик лiквi-rностi. PlrHKoBlпi риi"к 
"кrrюrае 

валютний ризик, вiдсотковий ризик та-- -'_''1'l з;lзliк' Управлiння риЗикаN{и KepiBHImTBorr Товариства зДiйсrпоетьсЯ на ocHoBi розУмiнrrя ПриtIин

- - 
" .'-__.,,.r;кi'-тькiсноiоЦiнкийого можлlтвого BIL'II{B'Ha BapTicTb чисТиХ активiв таЗастосУВа"о ir"rрУ"ентарiю

_ 
. ' "' ':_: 

_ риЗик того' Що Товариство мати]!{е трl'лнощi При Виконаннi зобов'язань, пов,язаних iз фiнансоВими
_ . ' '-_ -'-,t,-]]JIогашаютьСя шляхоМ поставкИ грошовID{ коштЬ або iншого фiнансового активу.:_] _., _-,;,;tпоС контролЬ лiквiдностi шляхоМ плануваннЯ поточноТ лiквiдностi. Товарисiво аналiзуе термiни, _ :, : l:_ .'"]В'ЯЗ&Нi з дебiторською заборгованiстю ,j irшr*" фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також: - . - _ :: iJi гроцовI]D( коштiв вiд операцiЙноi дiяльностi,

'] .:- ::_i :;iзIlка}{и мае першочергове значен}UI для ведення бiзнесу Товариства i е важливим елементом iI дiяльностi., ' * 
" j , _:зв,-тiння ризиками сконцентроваца на непередбачуваностi фЙансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю-;-_,|-:,f, негативного вIUIивУ на фiнансовi показникй Товфиства. ОпЪративний i юридичний кон,троль мае HaMeTi_ _ ; -: --,l:ll{ на,-Iежне функцiонуванrrя внутрiшньоi полiтик" ,u процaдУр з метою мiнiмiзацiТ операцiйнtл< i юридичних] - l:

' :] j:,:-iBo Товариства визЕае, цо дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb чистих активiв у-:--::--ьно\f\,ринковоМу середовиЩi може суrra"о змiнитись унаслiдок вIIливу суб'ективнlл< чинникiв та об'ективнlо<, -:,::,_З, вiрогiднiстЬ i напрямоК вIIливУ яких заздilIегiдь точнЪ передбачитИ 
"Ъrо*rr*о. ,Що таких фiнансових ризикiв: _ ;-:Ht]

- ::" цLli органiзацii, полiтики та сцособи управлiння ризиками, а також методи, якi використовувалися для- *lHKil рп]цку:

_. ;.;T,1#]XYlXЖ#iYi:}'"T::":':i:.T::::|Jjj*1Y:,i УТlРавлiння ризиками, з якими стикаеться товариство,
; :_']:H"j':Зj:jY,,""'_:1.1]1111Y1: а Також постiйний MoHi,op,".;рЁ;;;;;#;;;Й;ffi;;#;iЖ";. ',i;;tеtъ та полiтики управлiння ризиками.

, _-Ё*ХТ'':Т#Ж:l'j:::j::"":::::|ТlТ_:a]йСШОеться на ocHoBi розумiння приtIин виникненн,{ ризику, кiлькiсноi_;T*:J: y"ут::,1утI:i_:1р]:.;,истих активi",";"*й;;;;";;;й"ffiНffiЖ;Т"ЁХY;J,*:- б.3. Злriни в попереднiх пунктах з минулого року: вiдсутнi.
7,6,4, Товариство дотримуеться вимог щодо пруденцiйшос HopMaTtBiB професiйноi дiя.пьностi на фондовому ринку таlшdог до системи управлiння ризикtlivlи, затвердженID( РiшенrЙ НЮ{ПФi вiл о r . r оЭilЙр. Nч 1597(з врахуванням змiн).

3

назва показника НорматIшне значенIuI Розрахуrжове значенIuI на
31.12.2018р.

Не менше 7000000,00 грн. 70з6568.1 8

т u рм a l ш' але KBaTHocTt регчлятtв Но го ка п i тап_ч g/"

Норматr.ш адекватностi ка.rirБу пфЙffiБrrr"И
Не менше 8оlо 140.6з88
Не менше 4.5% 140.6з88лUсрl цl€ нт (pI нансового -цевериllж_ч в межяч пiп о пп ? 0.0038Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi Не менше 0.2Норматr.вко"цен@

-за контрагентом, що не е баrжом або торговцем
-що е банком

6.640з
не ошIьше Z50lo

Не бiльше l00%

24.799

2,5,127

рпн,совиЙ ризик - ризик виниКненrrя фiнаНсовID( втраТ (збrгкЬ), якi пов'язанi з неспршIтЛивою змiною ринковоi BapTocTi
!rY::1Т iHcTPYMeHTb У ЗВ'ЯЗКУ З КОЛиВаннями цiн на ,оr"р"о* сегментах фiнансового ринц, чутливIr( до змiни

;Жf,}ffЖТЖН:I бОРГОВlЛ< ЦiННlО< ПаПеРiВ, РИНКУ пайовlлt цiнних паперii "Йr"оrу р"ф i,o"up"ory рш{ку.

7.б.5. Ринковий ризик

1,ii;1l"T#::ЖT::i:j:::::"::_il_TI р"нтовог9 ризику, на який наража€ться суб,скт господарювання на,iiнець звiтного перiоду, показуючи, ,",,й;r;й;;й;i;;;i;;;;Ж;,'fiЫj}Ёr;i'"#:"#ffiНlХХХ
дату, впливатимуть на прибуток або збиток та власний капiтал:

нтний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливаннrI цiн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовi..'стррленти процентноТ ставки;
вйовlй ризик, пов'язаний з неIативними наслiдками коливанIuI цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовiiнструмеrпи, базов1.Iм активом якш( е TaKi цiннi папери;
rаrшотний ризик, пов'язаrцlй з Еегативними наслiдками коливанIUI KypciB iноземнrл< вzlJIют та золота;mварrшй ризик, повkзашцl з Еегативними наслiдками коливаннrI й" 

"u 
похiднi Oir""a""i iнструпtенти, базовrачr акгивом

24

i
показпикпТовариствастановлять: --
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пrтт € !ry_

2б.6. Кредштнпй ризик-lдLсш,rr цщ*ще вiдобража€ макспмаJtьп5r спrrьнiсгь_органiзацiiдо кредитного ризику на кiнецьfrш rrlT -rз rрехуваппя забезпеченнfl чп iншпх мехапiзмiв пiдвищення 
"*ocri 

кредиту:]тд*щ,.щ-
тд,дЬfuч"", яке утримуеться в якоgгi гараггii, та iнших механiзмiв цiдвищення кредптноiякостi, апLftrdфекг:

7.6.7. Ризик лiквiдностi

. -: : = - кер},стьсЯ мсБО l0 кПодiТ пiсля звiтноГо перiолу> в облiкУ та розкриттi подiй пiсля дати бапансу.: ] j -::-lt-. Товариства вважае, що пiсля 3l .рудr" ZO fB pony оо лач затвердженнrI керiвництвом фiнансовоi звiтностi"; : -:-,fаlОся подiй, якi моглИ би вплинути на фiнансЪ"rй.ru" ТовариЙва,u 
"rru.uorb розкриття iнформацii в-: l. , ::;\ Jo uiei фiнансовоТ звiтностi.

ýерiвшс

Головrппi бухгалтер
.Щонченко I.M.

Стеба С.Л.
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