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Адресат
11ац]ональна ком!о!я з ц|т;них папер1в та фондового ринку
тов (куА (Ф!нгР|н)

3в!т щодо ф!нансово[ зв|тност1

!умка
\{и провели ауАит ф1наноово] зв1тност| товАРиствА з оБмвжвно1о в1дпов1дАльн!ст}о
(компАн|я 3 упРАвл1н}1'1 А1{тивАми кФ1}{[Р1Ё>, (надал1 - 1овариство), що ок.,1адастьоя з:

Бь'таноу (3в!ц про ф!нансовий стан) на 31 грулня 2018 року, 3в1ц про ф1нансов! результати (3в1ц про
сукупний дох!д), 3в1ту про р}х грошових котпт!в (за пряптгтм методопл),3в!ц про власнттй п<ап!тал зз р!к,
що зак1нчивоя зазначено}о дато}о, та прим{ток до ф|наноово! зв|тност!, вк]1!оча}очи стис.пий ви:с;ад
з1{а1]ущих обл;кових пол|тик.

Ёа ;аатпу дуп1ку, ф1нш{сова зв|тн1сть, що додасться, в1добратсас достов{рно, в ус!х суттсвих аспектах

ф!п:ансовий стан 1овариства на 3) :'рулня 20![! рок1. його ф!нансов! резуль!аги |прошов! по:оки за р!к.
що зак1нчився зазначено}о датото, в!дпов1дно .цо м;)кнарод:тих отандарт1в ф!нансово1 зв1тност! та
в|дпов1дас вимогам 3акоту !кра!ни <[|ро бцгалтерський обл1к та ф!нансову зв1тн1сть в 9кратн|>> в!д
16.07.1999 м 996_хту щодо ок.]1адання ф!нансово; зв!тноот!.

$снова для думкп
\4и провели аудит в1дпов;дно до в}!мог \4!:кнародних с'гандарт|в ко}|тролк) якост|, а1'диц, огляду,

!т:шого надання впевненост| та оупуттт!х посл)'г, виданих Радото з \41яснаролних стандарт!в аудиц та

н0лання впевненос:!. р!к видан::я 20]о-]0|7. з::: верл>:;е:.тих в якосг! нац|онатьни:, с:ан_:ар:!в а1аиг1

р!тпенняпп Аулиторсько1 палати !кра|н:.т в!д 08.06.201 8 ф361 (надал1 - \46А).
Ёатпу в1дпов1дальн1оть зг|дно з ц1{ми стандарта!!и в!1кладено в розд1л| к3!дпов|дальн!сть аудитора за

ауАи: ф|нансово] зв[тност!' на:лопо зв!':у. \1и . !{езале)книу по в!лношенню ло !овариства зг!д:то з

(одексом етики профес!йних буосгалтер|в Ради з \4!я<народнттх стандарт|в етики для б1осгалтер!в га

етичними вимогами, застосованими в !кра!н| до на|пого аулиц ф|нансово| зв1тност!, а та|(о)к викона';и

[нш[ обов'язк:: з етики в!дпов!дно до цих вимог. йи вва)касмо. шо отрима::1 на;\|и аудиторськ! док::з:: с

цос';а:н!мг: ! прийнятнит:;:.1ля викорис'|ання ]х як основ::.1.г:я нашо)',&уп:ки'

(уттсву +певллзнанеп:1сть, що стосу€ться безперервпост1 д1яльцост[
йи::е встановили суггсву невизнанен|сть, яка мо)ке ставити п1д сумтт1в здатн1с'т'ь 1овариства, ф1наттсова
зв!'тг:]сть яко:о перев|рялася. продов)(ува!и свою л!яль::[сть на бе'зперерв::!й основ!'

(лючов| пптднн'| аудиту
|{!А.тд9 .,'*"'""!{'1 ауди'1у ф|нансово| зв1тност! 1овариства п1и виз}1ачили, ]до немае ключових пт'|та!{ь

аудиц, ;нформац1:о щодо яких сл1д надати в н8пому зв1т!.

};сра{нл. 65026, ;*л'0деса, пров. }[дяковського 17|0, тел. + 097 4938! 10' те']./факс +380 ,18 7]69759 
' 
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|нша п|формац!я

йи не визначили окрем[ пи!ання. на як! мали дош;льно зверн}!и увагу та як! не впливаю:ь на

висловлення нами думки.

8йпов!дальн1сть управл1нського персоналу та тих' кого над1лено найвилцимп повнова)кенняп|и за

ф1нансову зв|тн1сть
9правл1нський персонал несе в|дпов!дальн|оть за ск.']адання | доотов|рне подангтя ц|е1 ф1нансово|
зв1тт.тост|' в!дпов|дно до 3акону !кра|ни <|[ро бщгалтероький обл1к та ф1нансову зв!тн1сть> ,}|р 2258-!!]
в]д 21.12.2017 року та \41:кнародних стандарт!в ф1нансово| зв!тност] (надал1 - \,{€Ф3)' що прийнят1 та

застосовуються для ок.]1адан}#1 та подання ф|нансово| зв!тност! та за такий вн1тр1глн|й контроль, який

управл|нський пероонал визнас як необх]дний для того' щоб забезпенити ск.]1адання ф|нансово|
зв!тност|- що не м1стить с)гггсвих викривлень у насл!док ;шахрайства або помилки'

[|ри складанн1 ф!нансово| зв1тност1 управл1нський персонал несе в!дпов1дальн!сть за оц1нку здатноот!

1овариства продов)кувати свото д|яльн1сть тта безперервн|й основ|, розкриваточи] де це застосовано'

питання. |цо стосуюгься безперервност! д!яльност!. 1а викорис!овуючи припу|цення про безперервн!сть

д1яльноот1 як основи Аля б1о<галтерського обл!ку, кр|м випадк1в, якщо управл1*;оький персонал або

планус л1кв;дувати п1дприемство чи припинити д!яльн1сть, або не мае |нгпих реальних а.'1ьтернатив

цьому.
1!, кого над1лено найвищими повнова)кеннями несуть в1дпов1да.'1ьн1сть за нагляд за процесом

ф!наноового зв|тування 1овариотвом.

8!дпов1дальн1сть аудитора за аулит ф!нансово| зв1тност1

Ёагшими ц1лями е отримання обгрунтовано| впевненост!' що ф1нансова зв1тн|сть у ц|ло}1у не м;стить

суггсвого викривлен}'1 внасл1док 1!.1ахрайства або поп{илки, та витуск зв!ту аудитора, який м!стить натпу

думку. обгрунтована впевнен1сть с високим р1внем впевненост!, проте не гаранцс, що аудит!

проведений в1дпов!дно до \4€А, зав)!ци ви'1вить суггеве викривлення. якщо таке ;сну€. 8икривленг:я

мо>куть бути результатом 111ахрайства або пом;тлки; в0ни вва:ка}оться оуггсвими' якщо окремо або в

с1купност!. як обгрунговано он!к1сгься. вони моя$ть впливати на економ!чн! р;шення корисг)вач;в. що

прийматоться на оонов; ц1е| ф!нансово| зв|тност|.
8иконутоии аулит в|лпов|лно до вимог \4€А, ми використовуемо профес;йне судження та профес!йний

скептицизм протягом усього завдання з аудиц.
1{р!м того, ми:
. !ден]иф;кусмо'1а оц;н}осмо ризики суттсво! о викривлен}ш ф!нансово| зв!:ност! внасл!док

шахрайства чи помилки] розро6ляемо й виконуемо ауАиторськ1 процедури у в1дпов1дь на ц; ризики, а

також огрим}смо аултлорськ{ цок:ви. 1цо с достатн|мг: ';а прийнятними для викорис'1ання 1ч як основи

для на1пот думки. Ризик не виявлення суттсвого викривлення внасл|док гпахрайства с вищим, н!;к для

викривлен}ш внасл;док помилки. оск!льки шахрайсгво може включа]и з[!ову. п!дробку. навмисн!

прощски. неправильн!твердження або нехцвання з[\ода]\|и вн;,тр|шнього конщолю:
. отримуемо розум!ння заход1в внущ!тпнього контрол}о' що стооу1отьоя аудиц' для розробки

,ул'''р"*.й* процедур' як1 б в|дпов|дали оботавинам, а не д,]ш1 висловлення думки цодо ефективноот!

системй внщр1шнього контролто, оц1нгосмо прийнятн!сть застосова}тих обл1кових пол!тик та

обгрунтован!сть обл|кових оц1нок 1 в1дпов!днт.тх розкритг1в !нформац||, зроблених управл!нським
персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятноот1 в}1користання управл1нським персоналом припуще!{ь!я

про безперервн1сть д!яльноот! як основи для бухгалтерського обл;ку та на основ| отрип1аних

аулиторських доказ1в робимо висновок! ви |онус с)лгтева невизначен|сть цодо под;й або умов, як1

поставили б п1д значний сумн|в мохстив|сть 1оваргтотва продовя(ити безперервну д1яльн|сть. {кщо п{и

доходимо висновку щодо |снування такот сутгсвот невизнанет:ост1, ми повинн1 привернги увац в

своспгу зв|т1 аудитора до в1дпов1дних розкритт|в !нфорп:ац!1 у ф1яансов1й зв|тт*ост[ або, якцо так|

розкриття 1нформац|} с ненале)|(ними' плод;.:ф!кувати сво1о дуп{ку. Ёагп| висновктт грунч/1о1'ься на

аудиторських док:вах' отриманих до дати нашого зв!ту аулитора. 8т1шт майбутн1 под;] або умови п{ох(шь

примусити компан|:о припинити сво{о д[яльн|сть ![а безперсрвн1й основ|

\4и пов!долдлясмо тим' кого над!лено найвищим!.1 повнова]{(еннями, 1нформан!ю про

здгшанований обсят !час проведення а)диц та с1т:св! ауАиторськ| резуль'; а'т и. вклюнаюни бу.аь-як!

значн! недол!ки системи внур1шнього конгролю. виявлен! нами п!д час аудиц'
\4и такохс надасмо тип1, кого над!лено найвищими повнова)кеннями! тверд}(ення' що ми

виконали в|дпов1дн| етичн| вимоги щодо нез3ле)кност|, та пов|домляемо тм про вс; стооунки й |н]]]1

питання' як1 могли б обгрунтовано вва)1(атись такими, що вплива1оть на нашу неза_'1е)кн !сть, а такохс, де

це застосовано' щодо в]дпов|дних застерехсних 3аход!в.
2
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3в!т щодо вимог !нгпих 3аконодавчих та нормативних акт!в

81дпов1дно до вимог Р|тпення !{ац!онально| ком1с1| з ц1нних папер|в та фонАового ринку )$ 991 в1л

1 1.06.201з <|1ро затверА;т<ення 8имог до аудиторського висновку, цо пода€ться до Ёатд|онально| ком1с1|

з ц1нних папер1в та фондового ринку при розкритг! 1нформац|| про результати д1яльност] !нстицт{в
сп|льного |нвесцвання (пайових !а корпоративних !нвестиц!йних фонд|в) та компан!| з управл!ння
активами))) яке зареестровано в \:[|н|стерств1 гостиц1| !кра!ни 5 липня 2013 року за },[э 1119123651 (1з

зм|нами) надаемо додаткову |нформац|го:

Фпис ауАиторсько| перев1ркп |'])

\4и провели ауАит в1дпов]дно до вимог й€А. .

9сновн! това
повне наименуванг{'1 товАРиство з оБмвжвно]о в]дпов1дАльн1стю

"комт1Ан1я з упРАвл]нн'1 АктивАми "Ф1нгР1н"
код за €АР|1Ф! з56о7718

вид д1яльноот! за (8Б.{

(од (БЁА 64'99 Аадання |нлпих ф|нансових послуг (кр1м
страхування та пенс|йного забезпенення), н. в. !. у.;
код кввд 66.19 1нша допом!жна д|яльн!сть у сфер1

ф1нансовттх послуг, кр!м сщахуван}б1 та пено1йного
забезпенеттня;
(од (ББ.|1 66.30 ){'поавл1ння фондами (основний)

сер1я' номер' дата видач1 та терм1н
чинноот| л|ценз1] на зд!йонення
профес!йно| д!яльнос.: ! на ринку ш!нних
папер!в - д!яльнос:! з управл|ння
ак'| ивами !нституц!йн их !нвестор!в

,{|яльн1оть з управл1ння активами 1нстицп|йних |нвестор1в
ф: АБ 263029 €татуо: ,{1гона, 1ерм|н д1| необмеясений

перел!к 1нституш[йних |нвестор!в, активи
яких перебувають
1овариства

в управл1нн1

[[айовий |нвеотиц|йний ф9!д]

закритий недиверсиф1кований вентурний пайовий
|гтвест:тц|*"тнт.тй фонд''1А11[€ Б1знвс". вдР1с\ 2331:5651,

закр:'ттг.лй недиверсиф|кований вентурттгтй пайовтгй
1нвестиц1йний фонд ''€пектрум'', БАР1€1 233 1 518;

зАкРитий нвд4ввРсиФп{овАний ввгтчуРний
пАйовий нввстищй{ий Фонд "Ф1нгР1н
Ф1нАнс", вдР1с1 23з 1517.

(орпоративний !нвестиц!йний фонд:

пуБл1чнв Акц]онвРнв товАРиство'зАкРитий
нвдиввРсиФ!ковАний коРпоРАтивний
|нввстиц]йний оонд "РАтиБоР', сдРпоу
33516425,

пуБл]чнв Акц!онвРнв товАРиство "зАкРитий
нвдиввРсиФ1ковАний коРпоРАтивний
{нввстиц1];1ний оонд'Ф!нгР1н кАштАл",
сдРпоу 33901926''

пуБлчнв Акц{онвРнв товАРиство'3АкРитий
нвдивЁРсиФ]ковАний в внчуРний
коРпоРАтивний |нввстиц]йний оонд
'1нновАцш''' сдРг1оу 3 50 43996;

АкщонвРнЁ товАРиство "зАкРитий
нвдиввРсиФ|ковАний вв}+!уРний
коРпоРАтивний 1нввстиц1йний оонд
'Рочвс'гвР'' сдРпоу 4 1 982175.

\4|оцезнаход:кення 49027, м. ,(н1про, проспект {митра 9ворницького,
6удинок' 22

уща1яа. 65026, м.одеса, пров. п{ая[{овського 1/10, тел. +38 097 4938110, тел'/Факс +380 ,18 7269759 , п'тттт.а{г.ог3.пя



0пис питань ! висновки, яких д|йппов аудитор щодо:
о в1дпов|дност! розм1ру статдного та власного кап!талу вимогам законодавства укратни.

стат}тний кап1тал 1овариства станом на з|.12'2018 отановить 25 000 тис. грн. та розподйяеться
наступним чином:

час!ка у стат)тному в!лсоток !
стат)т!!ому

кап|тал|

ф гт7п

0
1

)

0

учасники к!!п1тал1

(в щн'

(платпа стпа;пупаноео кап1:папу у':асншкамш.

1овариотво було створено на п1дстав| р|тпення расника в]д 27 .\ 1.2007 !ер:т<авщ ресстраш|ю стацту
проведено виконавчим ком|тетом '{н1пропетровсько| 

м|сько| ради |2.12.2007 (номер запису

12241020000040511).

Розм1р статщного кап1талу складав 2 400 000,00 (,{ва м!льйони чотириота тисяч грн. 00 коп.). Ёа момент

створення' сдиним засновником 1овариства була ф|зинна особа Ёетак Борислав Борисовин, чаотка якого

становила 2 400 000,00 (.{ва м1льйони чотириста тисяч грн. 00 коп.)' що становить 100о/о стат}тного

кап;талу'

Ёетаком Бориславом Борисовинем були внеоен1 на поточний рахунок 1овариства ]т{ч 26506000154001 в

зАт АкБ (конкорд)' мФо з07з50, зазначен| ко11]ти в повному обояз| 1пляхом безгот|вкового

6анк|вськ ого
9чаоники €ума, грн. [ата внеску ,{окументи про сплац Форма

внеск|в

Ёетак Борислав Борисовин 2 400 000,00 \1.122001 8иписка банку за
1|\2107

грош|ов|
ко|11ти

€плата зд1й чином:

3 наоцпноплу, в|дбувалися неодноразов! з['1|ни (зб!ль1!]ення) стат)тного кап1талу та зм|ни ош1аду

уяасник!в.

1ак' зборами учаоник!в 1овариства, як! в1дбулиоя 29 '04.2о09 ' було прийняте р|:пення, офор['1лено

протоколом ]хгд 2/09, про зб1льтпення стац/тного кап1тащ; та зм1ну о!{,'1аду учасник1в. {ер:кавну

ресстрац1то отачц/ проведено виконавчим ком!тетом !н1пропещовсько| м1сько| ради 14.05.2009 (номер

запису |224 |0500020405 1 1 ).

Б|дпов|дно до цих зм|н розм1р стацтного кап1талу зб1ль||]ено до 12 6з| 518,94 грн' за рахунок

додаткових внеск!в унаоник|в, а саме за рахунок внеску нового учасника товАРиствА з

оБмвжвною в{дпов1дАльн]стю (кРвг 9>, сума внеску _ 10 23 1 578,94 грн'

9часниками 1овариотва стали:

Ёетак Борислав Бориоовин, якоп1у нале)1€;]а частка у розм|р1 2400000,00 грн', що становить 19о%

стацтного кап !талу:

товАРиство з оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1ст]о (кРвг у), якому н.|,те)к:1ла частка у роз}11р1

\02з1 578,94 грн., що становить 8]ой отатгного кап1талу. Б!д цього унасника ко|]1ти не над!й:пли.

! подальгпому частка, цо на.'1ея(а.|1а ф1зинн1т1 особ| ' нетаку Бориславу Бориоовияу була продана ним

}оридичн;й особ| - [1Р14БАтшй компАн1т з оБмвжвно1о втдпов!дАльн1ст]о вдвндоРФ
л!м:твд (гоБ\оокг !-!м!тво) на п|дстав! договор) куп;вл! прода)к) частки у сгатуном1 кап!тал|

б/н в1д 11.09.2009 3агальними зборами унаоник|в 1овариства, як1 в1дбулиоя 11.09.2009,6уло прийняте

р!гпення, оформлено протоколом }Ф 3/9, про зм|щ ош1аду учасник;в у зв'язку !з виходом Ёетака

Б'р,"'''' Ё'р'.''',^ 
-'' 

товАРиствА з оБмвжвно]о в1дпов]дАльн{€1 }Ф <(РЁ[ _ 1:> з|

"й,ду у''"'''1в 1овариотва та про включення до складу унасник1в 1овариотва пРивАтнот
комйнт| з оБмвжвною в]дпов1дА.,1ьн1стю вдвндоРФ лм1твд (в)вшоокр !1й11Б)) та

товАРиствА з оБмвжвно]о в]дпов]дАльн1€т}Ф кФ[1й|1 ,{Бввлопмвнт). тов (кРвг _ у)
4

1 товАРис гво 3 оБмг)€ною
в|дпов1дАлцн|стю (1с!щщ-дццц!, ; 22150 00!д

2 товАРиство з оБмвжвною
в|дпов !дАл ьн !стю "нАуково-виРоБничг 2 250000.00

п!дпРисмс гво ''зв гБхнолодж!''
Бсього: 25 000 000,00

й;"ь". 65016/.о'.*' 
'ров. 
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було виклтонене з1 складу унасник1в 1овариства у зв'язку з немо:клив[стго зд|йонешътя оплати свое|
.1аотки] ::атом1сть було вклто.тоно до ск-'1аду унасник!в товАРиство з оБмвжвною
в1дг1ов!дАльн1стто (о.[11мп двввлопмв}{т), з| всцпним внеском 102з1 518'94 грн. ,{ерхсавну

ресстрац1то статуту проведено виконавчи[.1 ком1тетом .{н !пропетровсько| м1сько| рали 14.09.2009 (номер

запису 122410500050405 1 1 ).

}часниками 1овариотва ст21ли:

пРивАтнА компАнш з оБмвжвною в]дпов1дАльн{ст]о вдвндоРФ л1м]твд
(в)вшоокг !1м|тво), як|й налеясала частка у розм|р1 2 400 000'00 грн., що становить 19о% отац,тного
кап!талу;
товАРиство з оБмвжвною в]дпов1дАльн1стю (ол!мп двввлопмвнт), якому нале)кала

настка у розм1р1 10 2з\ 57 8,94 грн., що становить 81ой стач;тного кап|талу.

товАРиство з оБмвжвно}о в]дпов|дАльн]стю (ол1мп двввлопмвн'|> сплатило в

пов}|о\1у обсяз| нале)кну йому нас'гку _ \0 2з1 578,94 грн. гро1|товими ко|]]тами у безгот!вков1й форм1 на

поточний рахунок 1овариства ]ф 2650900016163 в ф!л1| А1 <)/креко!мбано, м. ,{н1пропетровськ' код
€плата зд!йснтовалас ьз 05675. чиг{ом:

!часники (ума, грн. [ата внеску .{окументи про сплат Форма
внеск1в

тов (ол|мп
двввлопмвнт)

2 581 6з8.94 29.12.2009 |{лат|я<не дорунення
м57

[рогпов1
ко1'1]ти

1ФБ кФ.]11й|{

двввло1]мвнт)
7 64з 940'00 29.12.2009 ||пат|:кне дорунення

]'{р5 8

[роглов|
кош|т}|

3сього: 10 2з1 518.94

|1озанерговими загальними зборапли учасгтик!в 1овариства, як! в|дбулися 18.08.2010, було прийняте

р!гшення. офорп:лсно протоколо]\! м 20!003/|3. про зб!льше::ня с'1а гутного кап|':алу та зм!ьу с::ла.:1

унасник1в. ,{ерэкавщ реестрац|;о статлу пр0веде!|о виконавчим ком|тетом .{н!пропетровсько| м!сько|

ради 19.08.2010 (номер запису 1224105000904051 1).

Б!дпов1дно до цих зм!н розм1р ота]'рного кап!тату зб!льш:ено до 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять

м1льйон1в гривень).
9аотка унаоника |1Р1,1БА1ЁА компАнш з оБмвжвною в1дпов]дАльнтстю вдвндоРФ
л!м|твд (воРхоо&г |-|м|тво)зменшилась на |50000 грн.за ра\унок в!лсцллення вказано|с1ми на

користь нового учасника - товАРиствА з оБмвжЁно}о в|дпов1дАльн]стю (ст{льБ-днвпР)
на п!дстав1 договору б/н куп|вл! _ прод:)1{у (в1дсцплення) частки у стач/тном} кап!тал| [Ф8 <!(9А
(Ф1нгР|н) в1д | 8.08.20 10.

'гов (олмп двввлог]мБнт> в1доцпив повн!сгго сво}о чаотку у сум| 10 231 578,94 грн. на користь

нового учасника - товАРиствА з 0Бмвжвною втдпов1дА]ън{стю (ст]льБ-[ЁЁ|1Р> на

п|дстав1 договору б/н куп1вл1 прода)ку (в|дсцплоння) частк!1 у отач/тному г:ап1тал1 1Ф8 <(!А
(Ф1нгР1н) в!д 18.08 '2010.

!чосниками [оварис гва стал и:

пРивАтг{А ко\,!пАнш1 з оБмвжБно|о в1дповтдАльн1стю вдБндоРФ л1м{твд
(вовшвокг !1мттвп), як1й нале>кала чаотка у розь:!р| 2 250 000,00 грн', що становить 9 '% статщного

кап!тац;
товАРиство з оБмвжвною в{дповтдАльн1€1}6 к€т1]1ББ-д{вгР)' якому н'1ле)кить чаотка у
розм1р1 22 750 000,00 грн.' що отановить 91 '% отатрного кап!талу'

3б1льтпення розм1ру стацтного тсап!талу 1оварг.тства з 12 631 518,94 грн. до 25 000 000'00 грн. в|дбулося

за ра\унок додаткового внеоку нового учас1|ика - товАРиствА з оБмвжвною

в!д,оЁ1д4льн1стю (ст1льБ-днвпР), що ск.]1адае |2 з68 421,06 грн. !| когпти були ним вг:есен1

|11ляхом перерахування гр011]0вих т<огпт!в у безгот|вков|й форм| у повному обсяз| додаткового внеоку _

|2з68 421,06 грн. на поточний рахунок [овариства .}хгэ 2650900016168 в ф1л|| А1 <!креко|мбано, м.

!н|пропетровськ, код банку 305675. 6плата злф9;{ювалаоь наоцпним чином:

!|*р'"'хзо:й.одесд, пров. маяковськог0 ]/10, те.п. +33 097 4938110, тел'/ф8кс +380 48 7269759 , ттптт.а{г.огц':пз



1{азва особос €у,по, ерн. да,па
в!'еску

,|окулсенгпш про
с'[цап1у

Форлла
внеск|в

тов (ст!льБ_днвпР) 3 100 000.00 20.08.2010 |!лат|;кне дорунення
}{о26

[ротпов!
ко1лти

1ФБ к€11|1ББ-[|18[!Р> 3 100 000,00 20.0 8.2010 [|пат1>кне доррення
']т[р28

[ро:лов1
ко11!ти

тов (ст1льБ_днвпР) з 068 42|'06 20.08.2010 |1пат1ясне дорунення
м29

[рогпов|
ко1пти

тов (ст|1ъБ-днвпР) 3 100 000,00 20.08.2010 |[лат!я<не дорунення
л!3 0

[рогпов1
ко1шти

8сього: \2 з68 421'06

[{озатерговими загальними зборами унасник!в 1овариства, як1 в1дбулися 25.02.201лз, було прийняте
р|:пенгля, оформлено протоколом !'{р 2013102125, про зм|ну складу унасник!в. !ер:кавну реесщац1*о
статуц проведено виконавчим ком1тетом ,{н|пропетровсько] м|оько] ради 2.6.07.2013 (номер запиоу
1 224 \05 0018 040511).
пРивАтнА компАн1,| з оБмвжвною в|дпов1дА.1ън1стю вдвндоРФ лм]твд
(в)вшоокр [1м1тво) в1доцпила повн1ст*о свою частку у сум1 2 250 000,00 грн. на користь нового
) часника - товАРиствА з оБмв)кЁною в{дпов!дАльн|стю ,,ФАмвР-тРвй!' на п!дстав!
договору б/н куп!вл! _ продаэ1(у (в1дотуплення) частки у стат}тному кап1тал| 1Ф8 <(!А <Ф1Ё[Р1Б> в]д
25.02.20\з.

!часн икам и 1овариства стали:
товАРиство з оБмвжвною в!дпов!дАльн]стю (ФАмвР-тРвйд), якому нале)*(и'гь частка у
розм1р; 2 250 000'00 грн., що становить 9о% стац,тного кап|талу;
товАРиство з оБмвжвното втдг1ов]дАльн]€1 1Ф к€1].]|ББ_дгшгР), якому н.1ле)кить частка у
розм|р! 22 750 000,00 грн.' що отановить 91 о% статутного кап|талу.

||озанерговими заг:1льними зборами унасник1в 1овариотва, як1 в|дбулися 1'з.04.2016, було прийняте
р1лшення, оформлено протоколо}1 ]'{р 201,6104|'!3' про зм1ну окладу унаоник1в. ,{ер;тсавну ресстрац!то зм!н
до установчих документ|в зд!йонено 15.04.2016 пРиватним нотар1уоом Бдов|ного ,{.[., код запич;
111147654627.
товАРиство з оБмвжвно}о в]дпов1дАльн1(1 }Ф кФА\4ЁР-тРвйд) в|дотуп:'тло повн|ст:о ово+о
частку у сум1 2250 000,00 грн. на користь нового учаоника - 1ФБАР}1€1вА з оБмвжвною
в1дпов]дАльн]стю'нАуково-виРоБни!ш г{1дпРисмство''зв твхнолФА{1'' на п!дотав|

договору б/н куп1вл1 _ прода]|(у (в1доцплення) частки у стацтному кап!тал1 1Ф8 <1{9А <Ф1Ё1Р1Ё> в|д
1з.04 '2016 '

}часникам:: [овариства стал и:

товАРиство 3 оБмвжвною в|дпов1дАльн1стю "!]Ауково-виРоБничв гт1дпРисмство
''зв твхнолодБ1", якому н11ле)кить чаотка у розм1р\ 2250 000,00 грн., що становить 9о% отацтного
кап1тац;
товАРиство з оБмвжвною в1дповтдАльн!стю (ст1.,ьБ_днвпР), якому нале)кить частка у
розм1р1 22 750 000'00 грн.! що становить 9| о/' стацтного кап|тац;.

йи встановили повщ/ сплац стач/тного кап|тату 1овариотва в оум1 25 000 000,00 (Авадтцть
п'ять м|льйон|в грн. 00 коп.), в1дпов1дного до вимог €таццг та встановлен] законодавством
терм!ни.

. в|дпов1дност| резервного фонду установним документам.
€таном на 31.12.2018 року резервний кап|тал (фонд) 1овариства сформований в суп1; 79 тис.грн.
} зв|тному пер1од| до резервного кап1талу (фонду) 1овариотвом в1драховано 2 тис.грн.

. Бласний кап1тал 1овариотва отаном на 3 1 .12.201 8 отановить 25 056 тис.грн. та включае в себе:
- зарессщований (пайовий) кап|тал:*5 000 тис.грн.;
- резервний кап!тал: 79 тис.грн.:

6
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- непокритий збиток: 23 тис.грн.

1\:[и п1дтверд:кусмо в!дпов1дн!сть розм|ру статутного та влас||ого кап!талу 1овариства
вимогам закоподавства }кра!ни.

о 1нформац1| про активи' зобов'язання та чистий приброк (збиток) в|дпов1дно до застооованих
с': анларт!в ф!нансово| зв!тност!.

Розкрштптпя 1нфорлсац|/ про актпшвш

€таном на з\.12.20\8 загальн1 акгиви 1овариотва в пор|внянн! з даними на початок 2018 рц
змен111илиоь на з 14 тис. грн. 1 в|дпов1дно складатоть 25 062 тис. грн.
3ментпенття актив1в 1овариства в!дбулося в основному за рахунок змен1пення деб|торськот
заборгованост1.

,{овгосщоков! ф1нансов| !нвестиц1| товариства станом на 31.12.2018 склада|оть оуму 4 501 тио.грн.
та вкл}оча}оть в себе корпоративн| права 1Ф8 кФ1ЁА}{6 гРуп ]нввст) в орл1 4 500 тис.грн. та
корпоративн1 права тов (Фондовий консАлт14Ё[> в с1,м1 1 тис.щн
]нтпа поточна деб|тороька заборгован1сть 1овариства станом на з1.12.2018 змен1пилася за
зв;гний р!к'1а становить |о976 т[|с'!рн. (розрахунки за договорами з ку п !вл !-продая9; ш!нних
папер|в).

Активи визнан|, оц!нен1 та к-г:асиф|кован! 1овариством в!дпов1дно до вимог й€Ф3, обл1ково|
пол!тики.

Р озкрнпттпя !нфор.мат1!1' про з о6ов';встння

€таном на 31.12.2018 загальн| зобов'язання 1овариотва в пор!внянн! з даними на понаток 2018 року
змен:г|ились на ]08 тис. рн. 1в!дпов1дно с!01адають 6 тио. грн.3менгпенгтя зобов'язань 1овариства
в1дбулося в основному за рахунок змен1пення поточнгх зобов'язань.
3обов'язанття визнан|, оц!нен! та к.]1асиф|кован! 1овариством в!дпов!дно до вимог й€Ф3 та
обл1ково| пол1тики.

Р озкршпптя !нфорлаац![ про ф!н анс ов! резульпатпш
1овариство за зв1тни!"| пер!од мае зб!1ток у розм|р1 206 тис. грн. 3биток, визнанениг'! у баланс1,
п1дтверд:кусться даними рег1сщ1в бухгалтерського обл1ку' мас ув'язку з 1н1п|{ми формами
ф1наноово| зв1тност{.

! нформаш1я про:

. дотриманн,{ вимог нормативно-правових акт|в !{ац1онально] ком1с[] з ц1ннро< папер1в та

фондового ригтку.

йи встаттовили факти порутпень 1овариствоь: встановлених вимог, а саме:

о в!дпов1дно до [1остановтт Ёац1онально| ком1с!| з ц|нттих папер!в та фондового ринку }хгэ

158_цА-уп_куА в1д 18.04.2018 року, за неподання !нформац||, на 1овариство накладег:!

оанкц!| у вигляд| :птрафу у розм!р| 8 тис. грн.;

о в!дпов1дно до |1останови Ёац|онально| ком1с11 з ц|нних папер|в та фондового ринку )',{!

650_дп-куА в1д 27.1|2018, за неподання |нформац1|, на 1овариство накладен| оанкц1! у
вигляд1 гптрафу у розпп1|! 2 тис. грн.

о наявн1сть та в!дпов!дн]сть систеп:г: внрр|штнього ауАиту (контролго).\4и встановили' що:

о сис'1ема вн1тр!шнього ко|!тролю на |овариств| спрямована на уперелження. вр':явлення !

виправлення суггевих помилок, забезпе.тег:т:я захисц [ збере:л(ення актив|в, пов;тоти !

точност! об.п1ково] Аокуме::тац|| та вк.]1}очае адмт|н1стративний та б1хгалтерський
контро-пь;

о буэсгалтерський контроль 1овариства забезпе.це збере:кення актив!в, достов!рн|сть
зв|тност1 та втстгонас попередн!й, первинний | подальтший контроль.

о оистема внгр!:пнього контролго тта [овар;'тотв! с адекватною та достатньо!о.

7
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. ста1]корпоративногоуправл1ння.

йи вотановили:
о регулярне проведення заг!1льних з6ор1в унаоник!в;
о форщ:вання та д1яльн|оть рев1з1йно| ком1с[1;

о призначення та д|яльн]сть вн1тр1гшнього аудитора;
о використання лослуг зовн|:пн|х аулитор1в 1 ф|нансових консультант!в;
о наявн1сть вн),,гр|гшн1х |1олох<ень регултованття д|яльност1 1овариства;
о високий р;вень використання 1нфрасщукцри фондового ринку ! ф|наноових

!нструмент!в для за|тРен }ш кап!талу:
о формуванття ф1нансово| зв1тност1 виклюнно до \4€Ф3;
о наявн1сть обл{ково| пол!тики з в1добра;кенням розпод1щг прибутку та обл1кову

див!денд1в;
о забезпечено р!вноправний доотуп ус!х учаоник!в до 1нформац11 1овариства;
о ч1ткий розпод!л повнова;1(ень 1обов'язк1в орган1в управл|ння'

. стан корпоративного 1правл|ння.

\.{и вотановртли, що:
о 1овариотво забезпетс захист прав, законних 1нтерес1в унасник|в та р!вне ставленття до

вс!х унасник!в нез:1лежно в!л розм!ру час!ки у статутному кап!тал!. якими вини
волод1готь, та 1нгпих фактор!в;

о Биконавчий орган 1овариотва зд!йснюе кер|вництво поточно}о д|яльн|стло 1овариства та
п;дзв!тний загальним зборам учасник1в;

о 1нформац!я, що розкрива€тьоя [овариотвом, с о)7тгсво}о та повно1о;

о 1{онтроль за ф|нансово-господарсько}о д1яльн|стго 1овариотва зд1йснтосться як через
залучення не3алежного зовн]шнього аудитора (ауди',]орськот ф|рми). так | нерез
т:ехан !зм и вггу р|ш нього ко}гтролю:

о 1овариство пов01(ас права та враховус законн1 1нтереои за;нтересованих ос1б (тобто ос;б,
як| маготь лег|тимний |нтерес у д1яльност1 1овариотва 1до яких передус;м нале)кать
прац!вники, кредитори. споэкивач! послуг 1овариства' територ|(1льна громада, на
територ!| яко| розтагповане товариство, а тако>к в[дпов1дн| державн! органи та органи
м1оцевого самоврядування) та активно сп!впрацтос з ними для створення добробуту,
робочих м!сць та забезпечення ф[наноово| стаб1льност1 1овариства.

.{опомйна 1нформац|я:

. 1нформац|я про перел1к пов'язаних ос!б, як1 були вотановлен! ауАитором у процес1

виконанг#1 процедур аудиту ф1нансово1 зв|тност1.

|1!д нас зд1йонен}я процедур аули'ц ф1нансово| зв|тност| з аудиту ми встанови.]ти пов'язаних

а

Разва пов'язано[ особш -\ар акп ер вз аслаов !ёт;о сшн

тов (ст1льБ-днБпР), сдРпоу з41з5086 1(онщолтотона сторона

тов (тРвйдсоР [т. (АР[1Ф} з6840094 1(онтролтотона сторона

тов (стАль Ф1нА{{с), сдРпоу 40147з97 (онтролютота оторона

тов (РокосБРок'. сдРпоу з1069516 1(онтролтотоиа сторона

пРивАтнА компАнш з оБмвжвною
в1дпов!дАльн]стю вдвндоРФ л|м1твд'

ресстраш!йний номер 208108

|(онтролтотона сторона

Бондартук €ерг1й !митровин юнцввий БвнвФ]ц1АРни1а
в.}1Асник

оо1б 1

3а зв]тний пер!од 1овариство не мало операц|т! з пов'язаними особами.

. |нформац|я про наяв;:1сть под1й п1оля даги баланоу.

\4и не вотановили под!й п|сля даттт бататтсу' що могли б суттево вплищти на ф!нансовий
отан 1овариотва ]'

!:сра[яа. 65026' м.6лесл, пров. }1ая:совського 1/10, те.!. *38 097 ,19381 10, тел./факс +380 48 7269759 , 1у!}у.а1г.ог8,!а



. ;нформац;я про сцп|нь ризику товариотва.

йи встанов:тли' що в|дпов|дно до розд1лу ]! к]1оло>кення щодо пруденц!йнгтх норматив!в

профес|йно'[ д|яльност! на фондовому ринку та вимог до системи улравл!н|!я ризиками))'
затвердженого Р1тпенням Ёац1онально| ком]с|[ з ц1;.тних папер1в та фондового ринку
01.10.2015 м 1597, 3ареестровано в }т,[!н!стерств! гостиц|! 9кра1ни 28:ковтня 2015 р. за]\гэ

1з11127756 з| зм!напти фактинн1 показники ф|нансово! ст!йкоот! та покриття зобов'язань

власг|им кап{талом за 201 8 р1к в1дпов!дакэть нормативним показникам.

о основн| в1доштост1 про аудиторську ф1рму:
о повне на{ьменування юршошчно! особц в!ёпов!ёно ёс; усптановншх ёоцлтенп';!сз: АудитоРськА

Ф|РмА "Рвспвкт" у вигл'|д| товАРиствА 3 оБмвжвното Б|АпФв!АА,т1БЁ]€1}Ф;
о к|]о ]а сдРпо!: 2007!605:
о но'|1ер [ ёап.:а внёа,у! €в!ёотрт:ва про внесе/!ня ёо Ресстпру ау0шп';орськшх т|1рлт пта ауёшптор[в,

втс0аттоео Ауёш;порсько/о па|!{!/1]о1о |кра/нш:
€в|доцтво про внесення до Ресстру аудиторських ф1рм та аулитор1в ш!0135 видане Р!гшенняь:

Аудиторсько| палати 9кра|ни за.}{р98 в1д 26 с!'тня 2001 року л|йсне ло 30 липня 2020 року;
о ёанн! про вкпточеттня 0о Реесптру ау0штпор!в пэа суб'екттт!в ауёшп':орсько[ 0!япьноспт!:

АФ (Рвспвкт) у виг'ш1д тов, в|дпов|дно до виш:ог 3акону }кра|ни <[1ро аудит ф!нансовот
зв!тт.тост| та ауАиторську А1яльн|сть> в\д21.12.201т7 '}[ч 2258-!1 1 1, вк]1ючено до Ресстру аудитор[в

та суб'скт1в аулиторсько| д!яльност1 в розд1ли:
. Ро;д|л',суь'скти АудитоРсь!{от д|яльност|'':
} Розд1л (суБ'скти АудитоРсь|{от дшльност1. як1 мАють пРАво пРоводити

оБов'язковий Аудит Ф!нАнсовот 3в! [ЁФ(1!':
} Розд!л (суБ'скти АудитоРсь!(от дшльностт. як1 мАють пРАво пРоводити

оБов'язковий Аудит Ф|нАнсовот зв|тност1 111дпРисмств, що стАновл'1ть
сусп1льний 1нтвРвс).

о т:р!свтпце. !.у'я' по бот;;ьков! Ё'!!о1]оь!'''о !]арп]!!сра [] |авоання ! ауо!|п]у ф!тта;осс;во1 3в[п]нос]]]!'

но-+сер ау0тппорст, у <Рессптр! а),а1|!17оР1в т;аа суб'скпт1в а7'0шп'торсько1' 0!япьноспа!> Ауётппорсько!'

тэа: т а тт':ш |кр о'т:;н :

1{ур!ленко )1толмила 1ван1вна, ф 1 004'12.

о ла1сцезнахоёэюення''

65026, одвськА оБл., м1сто одвсА' пРимоРськии РАион'
пРовулок мАяковського, Будино1( 1, квАРтиРА 10

о Фсновгп! в!домост1 про умови договору на проведення аудиту:

о дата та номер договору на проведення аулиту: 31.01.2019,ф 11;

о дата початку та дата зак!нчення проведення аудиту: дата початку 31.01.2019' дата

зак|нчення 22.02..20 |9 .

1{ур!ленко .|!юдмила 1ван!вгта

-4,," с" [_[.]вець Флена Флексанлр|вна
[.с4 с 9!{

1'р-,*' ст:й.олеса, пров' \\{аятсовського 1 /[0, те.п. +38 097'19381 |0, тсл./ф!!кс +380 48 7269759 ,'ттп1т.а{г.ог9.ша
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додатка
Ф!лпатлсовг:|1 Рез\,.-|ь'!а!' /(о 0п0д211'кув:}!!|!я:
прибутотс 2290 10
збиток 2295 206

8ищати (дох1д) з податку на прибт'тотс 2з00 11)
[1рибуток (збитот<) в!л прилинотло'[ д!я;тьноот| п!сля
оподатк\.'вання

2з05

т{г;с':';:;": ф!наг:со;;;тй рсзт.пп,'л а г:
прибмток 2з50 29
з0иток 2з 55 206 )

т!. сукупний ох

1у. РозРАхун0|{ покАзг[ик[в !!РиБутковос'г!

3а агт:ьпог!чт:гтй
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2 -, .{

\4атер|альн! защати 2500
Бищати на оть'тац' праш! 2505 142 1з0
Б!драхування на ооц!альн| заходи 2-51 0 з1 29
Аптортизаш!я 2515 2 з
1нгп! операш|йн| вищати 2-!20 271 197
Разо:ь: 2550 446 з59
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пРиги!тки до Ф|нАнсово1 зв|тност|
3а р|к' що зак|нчився 31 грудня 2018 року
(в пшсянах ершвень)

товАРиство з оБмв')кшното вцповцА.]|ьн|стто <(комт1Ан|]я з у|1РАвл!ння
АктивА}{и (Ф|нгР!н>



1. сФшшРА д1'1льност1

товАРис'!'возоБмвжвно}овцпов1дАльн1ст!о<куА(Ф!нгР!1}(лал|.
<|(омпан|я>) зареестрова:те та зА1йснюс сво:о д!яльн!сть в!дпов|дно до законодавства }кратни'

8иди д!ял ьггост| 1(опцпан!| за (БР.{-20}0:

66.3 0 - 9правл!ння фондами;

64'99- Бадавузя !нгпих ф|нансових послуг (кр1м о'грахування та пенс!йного забезпенення);

66.19 - 1нша допом!::сна д|яльгт!сть у сфер| ф|наттсових послуг' кр1м страхування та пенс|йного

забезпечення

.}]!ценз!я [ер!я АР' $о 263029; Бидана Ё(!1[1Ф Р - 26'04.2013р, срок д1: л1ценз!1 з 26 '04 '2013р '

;.;;;;""";. [1рофес1йна д!яльн!сть на фондовому ринку _ д!яльн1сть з управл!ння активами

1нстицш!йних !нйеотор!в (л1яльн!сть з управл!ння активами)'

}ФриАинна аАреоа {(омпа:т1|: 9кра1на' м' [н|про. проспек'г ]!'митра 9ворнишького' бул' 22'

Фонови п!дготовки ф!нансово| зв|тност!

3аява про в!0 ;аов]ён!споь

|-{я ф!нансова зв!тн1сть п!дготовлег;а в!дпов!дно до \4!;кгтародних €'гандарт!в Ф1нансово| 3в!тност|

и--_1 - йоз;, чинних на 31.|2.2018р., оф!ц|й:тий переклад яких оприл|однений \4!н1стерством

ф1на,с!в !кра|ни в порядку' визначеному законодавством !кра[ни'

Фсл сово склт; ё огл тля с| й сонсо во[ зв |пт: лостп!

|{я (т|нансо:,а зв!тн!с'|ь була п!лгоговлена на основ| |с'торин::о| соб|вартос:|. за виня']ком оц|нки за

справедливо}оварт|ст1о'.р"*,*ф!нансових!нструмент!в'зг!дрто\4€Ф3ф39кФ1нансов1
1нструмен'ги: !]изнання та оц1нка)

Футткц|он о т ь л то впг|по ,па'па в 0|! |о поо по0 ат с; ся

Ф!наноовазв!тн|о,гьпредотавленавукра!нськ!йгривн1,щоеф1::кш!она.тьно!ова-1ютою(омпан11.
Б!! $;,''"'"^ 1нформац!я, ,р.д'',*,",^ в укра|нських гривнях' окр}'гл1о€ться до найбли:кчо1

тиоян1, якшо не вказано 1нше.

!1ршпущен;ся щос)о футскц!отсувалуня колцпало11 в тсайб;сшэ:с'то'тсу 'ттсат7буптлсьо"+ау

Ф|наноова зв!тн!сть була п!дготовле!{а виходячи з припущення, що (оп;пан!я буАе продов>кувати

й,' дй,,;"', ". д!й.," п!д:трисмство в ооя}(ному майбутньоь1у. що передбанае реал|зац!ю актив[в

та пога11|е}!ня зобов'язань у ход| звичайно1 д!яльност|

!!. основ!!| положгння оБлтково| пол!тию| ко{\!пАн!т

Фбл|кова пол]тика (омпагт|[ в части:т! ог||нки актив!в |п;ститтт1в ст;|льного !нвестування грунту€ться

.' ,'*'.'* Р1гпення !{ац|она.:пьно1 копт!с|| з :1!нних папер|в та фон:ового ринку в|д 30 липня 201.3

року 1х1 1336 <|1ро затверл;т<ення ||олохсент;я про поря_1ок визначення ваРтост| чистих &ктив1в

!нстицт!в с:т|льного |нвестуван:тя>'

|{одо питат:ь, як! не регламентовано вимогами |]олотсення про порядок визначення вартост! нистттк

актив1в |нститу'1.|в сп]льного !нвестуванг:я, затверд)кеного р1гшенп{ям Р1гпенням 1!ац!ог:ально| ком[с1]

з ц1нних папер|в та фондового ри!ку в|д 30 липня 2013 року ]'] 1336' обл1кова пол1тика (омпан1]

грунтуеться т'та вимогах \4(Ф3_

[а-г:| наведетто розкрит1'я об;т!т<ово] пол1тики в|дпов!д:ло до \4[Ф3'

Фбл1кова по]1!тика' викладе1]а г:и:кне' посл!довно застосовува.'1ася до вс|х пер|од!в, !!редс1'авлених у

ш|й ф|на:'тсово| зв1тност!.

Ё е'м атпер !ал ь л с1 ак;п шв ш

Ёематер!альнийактив-немоне,гарнийактив]цо:;емасф1зинно:субстагтц1:.:.амо:кебути
1дентиф|кований.

г{ерв|с!а варт|сть нематер!альних актив1в ск-]1адасться з вартос г| |х приАбан:]я, вк]1гочагочи податки

"й}1й]'мЁ";, 
що не в1д'пкодо"унэться{омпан!|. а тако)!( буль-я*| витрати 1|о приведенн1о активу в

робочий ста!! для використа!|ня за призна!|енням'
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Амортизац!я розпочи!]аеться з того моменту! коли даний актив стае досцп!-{им для використання.
Амортизац1я припинясться на б!льгл ранню з двох дат: ,, д,'у -'"'ф;кац{'[ даного активу як
призначеного для прода)ку в|дпов!дно до мсФ3 5 <!овгостроков! активи, призначен| для продаэку, !
припинена д|яльн!сть> або на дац/ припинення його використання. 3икористовуеться
прямол!н!йний метод нарахування амортизац|| нематер!альних '''"";,. |-]ар'*ування амортизац!|
розпочинаеться з м1сяггя. насцп}!ого за м!сяцем, в якому }]ематеР!аль'! ак.йви ст;1ли досцпними
для використання'

€трок корионого використа[|ня для нематер!альних актив!в _ 60 м!сяц!в.

Фсновн| засобц

Фсновн! засоби при перв|оному визгтанн] в|добра:каються в обл|ку по перв!он|й вартост|, варт!сть
яких перевиш|у€ 6000'00 грн. |1ерв!сна варт!сть основних засоб!в ск]|адастьоя- з вартост1 !!
придбання, в{сп|оча!очи податки при придбанн!, що не в!дглкодову:оться !{омпаг:||, а таколс в|1тртти'
лов'язан| з досгавко!о основних засоб!в':а доведенням |х.:о стан1. ) якому вони прида:н! для
використання'

[{1сля перв!сного визнання, ост:овн! засоби в!добро:<а+оться по соб!вартост!, за вирахуванням
накопиченого з!{ооу та накопичених збитк|в в!д зменшення корисност|.
3ам!ни та пол1птшення, котр1 суттсво з61льшу:оть строк слуясби актив!в' кап]та.л !зу|отьоя' а витрати
на потоине обслуговування 1 реьтонти в1добро;са:отьоя у склад! витрат поточного пер!оду.-
(ап!тальн| |нвестиц1| вю1!оча}оть витрати на реконструкц!нэ 1 придбаг:ня основних засоб{в.(ап|тальн! !нвестиц1| на дац балансу в!добралсатотьоя по соб1вартоЁт! з врахуванням буль-яких
накопичених зби'; к|в в!д зменшенп;я кориснос'; !.

€пиоання ооновних засоб{в в1дбуваготься при 1! виб}..гг! або у випадку, якщо в майб}тньому не
он1кустьоя отримання економ!чних виг!д в!д використання або вибуття даних актив!в. |1$ибщкй або
збитки, що виникли в результат1 описання активу (розрахован! як р!зниц" "й "'''"",надход)кеннями в!д вибуття ! балансовою варт!стго активу), вклюнаються у зв!т:;ро сукупний дох!д
за зв!тний р!к, в якому актив був списаний.

8цзнаттня фйтансовшх !нс гпру,ъсе нтп!в

Ф 1н атс с о в1 1н с тпрулсе н тп п
1(омпан1я визнае ф1ттансов| активи | ф!нансов| зобов'язангтя в своему 3в!т! про ф!нансовий стан тод| 1

т1льки тод1, коли вони стаготь стороно}о ко}]трактних зобов'язань' ,ред"ето''",''* с передача прав
на так! ф!наь:сов! |нструменти. Ф|нансов| активи ! зобов'язання визнаються на дац зд!йонейня
операц1|.

Ф!напсов1 октпцвц

3г!дно й€ФФ 39 кФ!наноов1 |нотрументи: визна}1ня !оц!нко, ф!нансов! активи розд!ляються на
наоцпн! нотири категор||: ф1наноов! активи, як! переоц!г::оються за справедливою варт!отто нерез
приброк або збиток; позики ! деб!торська заборгован!оть; !ьтвестиц!!, як! утримутоться до
пога11]ення, !ф!наноов1 активи' призначен| д.::я продот<у. [[ервинне визнання {;!нансових актив!в
зд!йсн+оетьоя за справедливо!о варт!стго. 9 вигтадку, якщо придбання ф|нансових актив1в не с
|нвестиц!ето, що переоц1т':юеться за справе,(ливо:о варт!ст:о нерсз приброк або збиток, справед.г|ива
варт!сть ф1нансового активу зб!льшусться }|а витрати по операц!|, прямо пов'язан!й з прид6анням
або випуском цього ф!нансового активу.
(омпан|я класиф!куе ф1нансов! активи безпооередньо п!сля первинного виз|1ання | переглядас
встановлену класиф|кац{то в к!г:ц| кожного ф1гтагтсового року.
Бо1 операц|| куп!вл! або прода)ку ф!|тансових актив|в на (стандартних умовах) виз|{а}отьоя на дац
укладення угоди, тобто на дату, коли (омпан!я бере на себе зобов'язання купити актив. Фперац!|
кул|вл! або прода)к) на.(стандаргних умовах,'_ це к1п!вля або лродаяс ф!на::сових актив|в, як!
вимагають поо]'ачання активу в строк, вотановлюваний законодавством або правилами, прийнятими
на певному ринку'

[[оз ш кн | оеб ! лпор с ь ка пт борео в о л с !с гп ь

[!озики у зв|тному рош! (омпан!я не отРимув!ша' !еб!тороька заборгован!сть визнасться ак!'и8ом'
якщо !снуе ймов|рн1сть отримання 1{ом;;ан!сю майбутн|х економ1чних вигод та мо:ке бути
достов1рно визнанена'|! сума. !{а зв!тну дату}'(омпан!| 1онуе стандартна деб!':'орська заборгован!сть

така' що не викликас оумн;в;в у здатност!'деб!тора погаоити заборгован!с'т'ь вчасно | в |!0вному
обсяз1 та обл!ковустьоя на баланс! 1(омпан|| протягом прийнятого терм1ну.

/{



3лсе ц! нел с л лл 4'| т са г ссов ::.х ок*п пв1 в

Ёа ко:кну дату ск.]1ада!'|ня ф1нагтсово1 зв1'гност! (омпан!я визначае, ни в|дбулооя знец]нення

ф1нагтсового активу або групи ф!нансових актив!в.

А к'п цв п, як! вра'хову ло;пься ]о пиорп1 !.зовп ! ! о ;о варлп!с';пто

9кщо !сну;о'т ь об'сктивн! св]дчення про появу збитку в!д знец!нення по позиках 1 деб!торськ1й
заборгованосг|. як! врахов1юпься за амортизованою вар:!спю. с1ма збигку оц|нюс';ься як р!знишя
м!х< балагтсового варт!стго актив!в ! поточно}о варт1отто он1куваглих майбрн!х грошових поток1в (за

винятком майбутн|х кредитних втрат, як| гце:'те виникли), диоконтованих по первинн1й ефективн[й

ставц! в1дсо.;'ка по ф!:-тат:совому активу (тобто по ефективн|й ставц1 в!дсотка, розрахован!й при

первинному визнанн!)- Б::.тансова варт!сть акгиву повинна бути пони::сена або безпосередньо, або з

викориотанням резерву. €ума збитку визнасться в зв!т! про сукупний дох!д.

!кщо в подальтпий пер1ол сума збитку в!д знец1нення зменшу€ться! ! таке зменшення мо:л<е бути

об,сктивно пов'язане з под!сго' яка в1дбулася п|сля того, як були визнан! знец!нення. ран!ше
визнаний збиток в!д знец!не:тня в!дновлюеться. БуАь-якс подаль|ле в|дновлення збитку в|д

з:тец!нення !]изнаетьоя в зв!т! про сукупний дох|д в такому об'см1, щоб бапансова варт1с'т'ь активу не

перевищувала амортизовану варт!с'гь шього активу на дату в!днов.т:ег:ня'

[|о деб!горськ!й заборговап;ос'т | с!ворю.]ься ре:срв п|п _чнец!нення в го\!) випадку. як|цо;сну(
об'сктивне св!доц': во (наприклац. лостов!рн|с;ь !1еп.!а!оспромо)|(нос:] або !нших ва:кливих

ф1нансових утруднень деб1тора) того' що (омпан1я не о'гримас вс! суми, як! напе::сать |й зг1дно

умовам пос.!'ачання. Балансова варт!сть деб!торськот заборгова}:ост! змен:шусться за допомого}о

використання рахунку резерву. 3нец!нен1 заборгованост! припиня}оть визнаватися! якщо вони

вва)каютьоя безнад!йними.

Резерв на леб!торську заборгован|спь нарахов)гться шляхом анал!зу платослромоя(ност! окремих

деб!тор!в (у розм1р! |00%), а тако)к з викориотанням !]аступних коеф|ц1ент1в сумн1вност! до

загальних сум заборгованост1 (за винятком тих, :та як1 резерв був нарахований в повному обояз|

виходячи з анал !зу платоспромо;кност!):

€лпрок во;ншкнення
забо1:еовоссостп!

!0е(о|ц!снпт
су,нтс!вноспт1

0уо

20%

5о%

100%

Ао 90 дн|в

Б!д 90 до 1 80 дн|в

Б!д 180 до 360 дн!в

Б1льгше ]60 дн!в

17р с;пшлсел птя в'1:]!.он'!я ф!натссов сьс |тсстпрулае;лпт!в

Ф1нансов! активи
Ф|нансовий актив (настиг:а ф!нансового активу або частина групи аналог!чних ф!нансових актив|в)

припиняс вра\ов) ва') ися в баланс!_ якшо:

1. 1ерм|нл!1 прав на отриман[]я !рошових попок!в в[дакгив1 -зак!ннився:

2. (омпа:;!я збер!гас за собого право о!ричува!и грогшов! по:оки в|: ак:ив1. алс прийняла на себе

зобов'язання передати |х повн1от:о 6ез ваяпиво1 затримки трст!й оторон!;

3. (омпан!я перед:1ла сво| права на отримання гро1шових поток!в в!д активу | або (а) передала вс!

вая<лив! ри;ики ! винагороди в!д активу, або (б) г:е передала, але | ;:е збер!гас за собокэ, вс| ва:клив|

ризики ! винагороди в!д акгиву, а.'1с передала ко!!'гроль над даг!им активом'

!кщо (омпа:;]я перед2ш]а вс! сво| права на отриман!.1я гро1]]ови\ п:о:ок!в в|д активу. | при цьому не

передала] алс | не збер1гае за собою, вс| в0клив! ризики | винэгороди в!д активу. а тако)( не перед:1ла

контроль над активом! актив визна€.|.ься в :ому ступег;!, в якому |{омпан!я !!родов}(ус сво|о участь в

'.''';. у,,"',' яка приймас форму гарант!| по лереданому актив}. визна.ться по найментп|й з

нас1),'пних величин: первинн!й балаг:сов!й вартост1 активу або максимально| суми' вигтлата яко]

мохсе захот!тися в|д |{омпан|]. 
'т.

-!кщо унас.т.ь в актив| приймас форму. проданого 1/або ку!1леного опц1ону (вю:гонанэни опцпон,

розрахунки по якому проводятьоя в чр:с'т'1й сум!) на актив, який передаеться] стугт1нь унаст!

!(омпан!1' я!(а продов}(усться, - ше варп!сть акгиву. що передасться. який 1{омгтан|я мо)!{е викупити.
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окр;м випадку з проданим опц!оном на пРода1{ (опц!о:] <пут>), (вкл+онатоти опп1!ог:, розрахунки по
якому проводяться в чист;й суьт|) по активу, який оц!нтосться за с!!раведливою варт!ст;о.8 цьому
випадку ступ!нь унаот! (омпан||. яка пРодов)куеться, вим!ркэсться як наймен|]1а з двох величин:
справедлива вар';|с:ь ак:ив1. який ::ерела.:ься :а ц!п:а виконап;:гя опш!он1.

Ф!пансов1 зобов'язання
Ф1нансове зобов'язанн' припи!!яс визнаватися в баланс!' якщо зобов'язання |]ога1гт:ене1 а!1у]]ь()ване'
або :ерм!н йо: о л!1 з:к!нчився.

!кщо !с;лулоне ф!нансове зобов'яза!]!|я зам!н:осться !нш;им зобов'язанням перед тим )ке кредитороп,1,
на в!дм!нних умовах, або як!!(о умови |сну:оного зобов'язання знанно зм{нен|, така зам!на або зм!ни
вра'\ову|оться як |]рипинен}!я визнання перви}!ного зобов'язагтг;я ! початок визнання нового
зобов'язання, а р1з!{иця в бапагтсов!й вартост! визнасться в зв!'г! про сукупний дох!д.

[росаов! л<оа;л;пп тпсц 1х ет<в|всьгтетцптлц

|-рошов! :<ош::и вюп!очаю]ь !о];вку в !(ас; ; з1,лишки на пого[|них рах)нках 1 6анках. Ёкв!валенти
гро|]]ових когп'г!в вючпоча;о'гь короткостроков! |нвестиц!| з почат!(овим терм!;:с:м пога|]]ення ти
у!сяц! або ме:гше. як! т:о;к1 :ь б1 :и конвер:ован! в певн! с1ми гро!!!ових кошг!в ! !к!
\арак гсриз) !о ! ься нс'1н{]ч!|ип! ризикоп: зм ! п;и вар п ос: !'

!{ р е 0 нтпо р с ь к ст з саб ор е сл в с; л а | с ;п ь

|{рели:орська забор: овап;!с;ь в;добра)ка.!ься за соб!вар': !стк':. я!(а с спрашсдливо}о варт|с': ю
ко]!1пенсац|!, яка г]овинна бути ::ередана в п:айбутньому за отриман| товари, роботи' послуги.
3аборгован!сть, терм!гт г:огагпення яко| б!.11ь!;е одного року в!д дати ск]!адан]!я р!нно| (;!нансово|
'зв!;нос:! або олераш!йно! о !1икл). в;дноси'1ься ло склад) довгос!роко!{от заборгованост!.
(ороткострокова креди'1'орсь]{а заборгован|оть вк;!юна€: торгову та !ншу креди1орську
заборгован1сть, виплаги прац!вгтикам | зобов'язання перед б:од:кетом' вштючаючи податок на додану
варт1сть.

8 штъпотп ш пр а с1! в т с пк сстт

{{омпа;т1я зд|йснпос !]а користь сво[х прац!вп;ик!в в!драх1ва;:ня до !ер:тсав::ого пенс;йного фонду
!:<ра|ни та до !;:гших фонд!в соц!а.:;ь:;ого страхування. 3д!йс;лення т'аких внеск!в передбанас потонн1
!|ара\)вання пр3цс_]ав!(см ;аких внсск!в. як! розраховукэ': ься як в!дсо;ок в!.; загально] сууи
зароо1тно1 плати'

9 зв!т| про сукупний дох|д витрати по таких внеоках
сума зароб!тнот плаги нара\ов)г;ься ::раш!вников!.

Бнзтуонтся 0охо01в

Аох]д в1д реал!зац1т поолуг з основнот д!я'т;ьност| визнаеться за принципом нарахування' коли !снус
ймов!рн!оть того. що компан!я одср)кить еконоп:!ч:т! вигоци, пов'яза:т! з проведе::ням операц1'[ ! сума
доходу мо)!(е бути достов!рно виз!]а1{е!-]а'

[нгп| доходи визна1о'гься лри дотриманн! вс!х насц пних 1 мов:

Бс! 1снуюз! ризики ! ви!'о,/{и, [1{о вип',1ивають з права власност| на товар' переходять в{д
(омпан1[ до покуп|1я;

в!дноояться до пер!олу, в якому в|дпов1дна

з права власноот1' а!{омпан!я не збер!гас за собою управл!нськ| функц!|,
'1акоя( реа.!ьний к0нтроль над прода!!ими товарами: !

Битрати' як! були понесен! або булрь понесен! в

достов!рно визначсн|'

ш(о

зв'язку з опера:1|сю, моя9ть бути

Бцзнання вш|про'п

€об1варт!сть реал!зованих послуг в!добршкастьоя од|!очасно з визнанням в!дпов!д::ого доходу.
|нш! витрати визна}оться за мстодоу нарахування | враховупо'т'ься в пер!од! 1! виз||ання.

!7о0опоок ;са ;ор пбутпок

8итрати з податку на прибуток 8к-;1|оча}оть в себе податок пта прибуток по'гос!ного зв1тного року,
який в!добрш<ас-т'ься в ск;тад! прибу.:'к!в'га зби11(!в за пер!од за викл|очег!ням ':'|с| |х настини, яка
в!д:;оси'ться ло операш!й. |] (о визнаю!ься 6ез::оссре.тньо ; склал! власно! о п;:::п|,;ал1 ни в склаА|
!нтпого сукупного прибутку.

|ь



!!1. нвмА'г[Р1Альн| Активи
Ёсматер!альн| ак.; иви (омпан!] складаються безпосерелньо з комл ю горни\ програм та л1шенз|| лля

зд1йснення профес1йно| д!яльност|. 8 обл!ку в1добраясен1 за первинно!о варт1ст*о без вирахування

зносу.

€таном на 01 с{чня 2018 року перв!сна варт!с'гь нематер!альних актив!в 26 тис.грн. накопичена

амортизац!я 21 тио. грн. ! станош: на 31 грулня 2018 року перв|сна варт|оть 26 тис. грн. накопичена

амортизац1я 23 тис. грн.

|у. основн1 зАсоБи
Фсновн! засоби !(омпан!| включатоть в себе комп'юторну техн!ку та оф!сне обладнання, в!добра:кен|

у обл1ку за перв!сного варт!стю без вирахування з::осу.

€таном на 31 грулня 2018 року перв!сна варт!сть основних засоб|в 48 тис. грн. накопичена

амортизаш1я 48 тис. грн. 8арт|сть повн!стю амортизованих основних засоб]в 48 тис. грн.

у. Ф1нАнсов| ]нввстищ1
Ф!нансов! ]нвестиц]1 1(омпан]| визнанн! в обл|ку за справедливого варт|стю станом на 31 грулня

20'!8 року, !]оточних ф!нансових 1нвестиц|й не мае.

.{овгоотроков| ф|нансов! !нвеотиц||:

2018 2017

1(оопоративн права 1ФБ <Ф1наттс груп ]нвест) 4500 45 00

1(орпоративн права 1ФБ кФондовий 1{онсалтинг> 1

(орпоративн права [ФБ <1{уАагпевоький> 0 100

Разом .1 501 4 601

у!. двБ1т0РськА зАБоРговАн|сть

{еб!тороька заборгован!сть включае заборгован!сть за надан| пос]1)'ги. як! на зв{тну дату не були

оллачен|. !{ср!вништво визначас резерв п!л знец|нення леб{торсько!' з:бор:ованос,;! на основ!

!дентиф1каг:!{ конкретного покупця, тенденц|й плате>к|в' подапьших надход)кень та розрахунк|в й

анал!зу он!к1 ваних майбутн!х грошових по'; ок!в.

€таном на 3 ! грулня 201 8 року у пор1вглянн! з м инулим 201 7 рокоп: леб!тороька заборгован 1сть за

поолуги ота]!овить 540 тис.грн. 1т:,а31.12.2017 року 484 тис.грн.

.{еб|торська заборгованн!сть за розрахунками !з внутр!шн!х розрахунк!в станом на 31 грулгш 2018

року 11 тио.грн ] на31.12'2017 р1к 6 тио. грн.

у{1. !н|пА т1оточнА двБ|тоРськА зАБоРговАн|сть
€таном на 3 ] грулня 2018 року !нгпа потонна заборгован|сть становить:

2018 2017

Розрахунки за договорами з куп|вл !-прода:ку ш!нних папер!в 19 976 20 277
19 976 20 277Разоп:

у|!!' гРо!]]ов| кош!ти тА тх Бкв1вАлв,нти

€таном на 31 грулня грошов| когшти та тх екв1валенти вк]1}очають гро|1]ов! ко|1]'ги на поточних

рахунках баг:к!в:

2018 2017

9кра|ноьк| гривн1
Разом

х. влАсний кАп1тАл
власний кап1.|.ал (омпан!т вкл|очае: зареестрований кап|'гал, резервний ;са:!тал { нерозпод|;:ений

прибдок {::е::окри': ий зби гок).

[1ротягом зв1тного року зм!н у розм:р| заресстрованого стацт}!ого кап!талу не в!дбувалось.

20
20



для
ання

чена
чена

€таном на 31 грулня 2017 року розм!р заресстрова! !о го статутного кап!талу в!/1пов]дас установчим
докумкетам' а саме д!точ]й редакц;; €тату.: у, затвсрд)'(еного загаль!{ими зборами унасник|в,
[|ротокол }гэ 2016/0411з в|д 1 3.04.20 ! 6 р'' заресотрованого 1 5.04.201 6 р' м 1 224 ] 05002604051 1 .

8!дпов!дно до зазнанено[ редакц!!' €татуц статщний фонд (омпан!| 25 000 тис.грн'

Бю.:ади унаоник!в наведено у 1-аблиц! гта 3 1 грудня 201 8 року:

Результатом д!яльнос:'! (омпан![ у зв|тному роц! с збиток 206 тис.грн., нерозтлод!лений прибщок
1{омпан|| станом на 31 грулня 2018 року отановить (23) тис. т рн.

Барт|сть чистих актив|в !{омпан!| на 01 с|чня 2018 року становила 25 262 тис.грн |станом на 31
грудня 201 8 року 25 056 тио' грн.

х|. поточн| зоБов'язАння
[|оточн! зобов'язання ст{падаються з кредитороько| заборгованоот|, яка с непох|дниьт ф!наноовим
активом за певними г|']!атся(ами' як! не котиру:оться на активному ринку. 1(реди';орська
заборгован|сть в|добраэкаеться у обл1ку за балансовою вар'г|отло 1станом на 31 груАня 2018 року
поточна кредиторська заборгованн!сть наведсно в таблиц!:

2018 2017
зобов'язання за поолуги
зобов'язання з податку на прибуток
розрахунки з оплати прац!
зобов'язання за одержа}!ими авансами
]нтп] поточн! зобов'язання
Разом

жен1

удня

були
снов;
к|в й

:ть за

201 8

6
0
0

0

0

3

11

0
0

100

114

х11. оБл1к Ф!нАнсових РвзультАт!в
€труктура доход1в (омпан!1 за зв1тний 20]8 р!к наведено у табли:1!:

х!11. Адм1н1стРАтивн! витРАти тА |нш| опвРАщйн! витРАти
Розкрисмо адм!н!стративт.т| витрати за елементами операц!йних витрат за зв1тний 2018 р!к у
пор!внянн! з минулим 201 7 рокоп::

2018 2017
8иплати на оплату пра:{!
Б1драхувагтня на соц!альн! заходи

142
з1

1з0
29

{часлсшк .{остпкп у
спапуп||о,|ц
кап1тпал!, 1%

€у'ото внеску с)о

с|п{|п|уп|но?о
кап!тпшпу' ертс

!7оря0ок
с|орлау ват лзя

в!'ес19)

товАРиство з оБмБжвною
в!дпов1дАльн1стю .нАуково-
виРоБничв п1дпРисмство''зв

твхнолод)!(!'

9 2 250

[ротпов1

ко1птитовАРиство 3 оБмвжвною
в!дпов1дАльн1ст1о .с'1'!льБ_днвг1Р"

91 22 750

8сього 100,00 25 000

!7оказлсшк €у.ма
0охос)у у
!п|]с'?рн

|%%0о
п|осу.мку

(улоа ёохо0у
по бар:пертсш-с
конпрокпс{ )1

!пцс.2р'|.

1астпко 0охо0у
,'о боргперншх
т<огапоракптох з|
зв';азатлн.:\|ш

с 
'пор 

о}' а!14 ш

Аох1д (вирунка) в;д реал1зац!'[
продукц]] (товар!в, роб]т' поолуг)

2з8 99%

!нш! доходи 2 1%

Разом 240 100,0

1ении

|+



Амортизаш!я
Френда при п':!цення
|[ослуги охоро!]и
1нформан! йно-консультац!йн| послуги
9ленськ! в::ески

!нш! опера:-г!йн! витрати

Разом

2
1\2
2

12з

6

-)

109
-)

з0
22
зз

359446

хгу. Рух гРошових ко|пт|в
} зв!т! про р)х грошових кош:!в за зв!:ний 20!8 р!к в!лобра;п<ено рух грошови\ кошг!в в!л 5с|х
вид!в д!яльт;ост! 1(омпан|] по статтям обл1ку. €таття <[нгш{ витранання)) ск-,л1адас 14 тис. грн. де

в!добра::сено виплата матер1ально] допомоги сп1вроб!тникам 5 тис'грн та глтрафн1 санкц!|

контролгоючим органам у оум! 9 тио.грн.

ху. опвРАц1| з пов'язАними стоРонАми
9 в1дпов1дност! до мсБо 24 кРозкриття !нформац!| про пов'язан! сторони), сторони вв:0ка.1оться

пов'язаними, якщо олна сторона ма. моя<лив!с;ь контролювати !нш1 с';орону або чини,;и значний

вплив на д!яльн!сть !нгпо| сторони в процес! прийняття ф!нансових або операц!йних р!штень. 11ри

розгляд1 ко;т<но] мо;ючиво1 пов'язано1 сторони особлива увага прид!лясться зм1сту в1дношень, а не

т|льки !1 горидивн1й форм!'

|1ов'язан| с.!.орони мо)куть уклада1'и уголи, як1 не проводилися б м!:к непов'язаними сторонами.

!!ни та умот:и таких угод моя<уть в!др1знятися в!д ц|н та умов угод м|я< непов'язаними сторонами.

пов'язанип|!| з (омпан|г:о особами г:

[|азвса пов'язатсо[ особш * ар са клпе р вз асла о в !0 н о с шн

тов (ст1льБ-днвпР), сдРпоу 347з 5086 (онтролгоюна сторона

тов ,,1рвйдсоРт}, сдРпоу 36840094 (онтролю:она сторогта

тов (стАль Ф1нАнс), сдРпоу 40147з91 !{онтролгогона сторона

тов (РокосБРок}, сдРпоу з7069576 (онтролгогона сторона

пРив^тнА компАн!я з оБмвжвною
в|дпов!дАльн1ст!о вдв!]доРФ л1м]т[д'

ресстраш!йний п;омер 2081 08

1{онтролююна сторона

Бондарчук €ерг|й Амитрович (онтрол ююна сторона

Фперац|я 2017 р.
19 94о

,{еб!торська заборговалт1сть м!>к пов'язаними особами стаг{ом на 31 грулня 2018 року в1дсутня.

ста!|ом на 3! грулня 20[7 рок1 в!лс1'|ня'

(лючовий управл!ноький персон;1л представлсний одн!с:о особо:о: директор €енкевич 6лена

Б!ктор1вна. х.р^.'"р в1дносин - пров!дний управл|ноький персо!!ап. 3ся сума компенсац]1

*','"'"у управл!нському персо!121лу була в:<люнет:а до склад) алп:!н!стративних витрат та

становить за 2018 р|к - 45 тис.грн. [ума компенсац|1 с зароб!тного ллатою, (омпан!я не мас

довгострокових компенсац!йних або прем!альних програм'

ху1. стАн коРпоРАтивного }тРАвл|ння.
(омпан!я забезпенус захис! прав_ 1аконних !н:срес|в унасник!в:а р!вне с':авлення до вс!х 1насник!в
незале)кно в!п розм|ру ,^-'^й 1 ста])гному кап!гал|. якиуи вини волол|го:ь. :а |нших фак:ор!в.

забезпенус р|внопраБний доступ ус1х унасник!в ло !:тформаш1| 1оварис'гва. (омпан1я !!ова)!(ас права

'^ 
,р'*',у. закойн1 |нтереси за|нтересованих ос1б (тобто ос!б, як1 мають лег|тимний {нтерес 1

д;'',*'-,{ (омпан!]). 8иконавчий орган (омпан!! зц;йсню)' кер!вништво по!о!!но|о д!я':ьн|с:ю

1овариства та п|дзв!тг;ий заг:}льним зборам унасник!в. (онтроль за ф!нансово-господарською

д!яльн!ст:о (омпан1| зд;йснн]стьй'' черсз залучення незале)1(ного зовн|ш:нього аудитора

(аулиторсько| ф!рми) та нерез мехён!зми вну.т'р!гпнього контролю. зокрешта рев1з!йну ком{с!ю

(Рев|зора)'т'а внутр;1]1нього аудитора.

Бс:0п упо обсяен опероц!й з пов'я3онш\1!! особ&''|'|, ,п!!с.2рн-

2018 р.
(уп1вля ц!ттгтих папер|в у 11ов'язан|й особ1 тов ('1'РвидсоРт))
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ху!|. ФАктичн! тА потвнцйн1 Ф|нАнсов! зоБов'язА!{ня
!1одаткова система

Аа даний момснт в 9кра|н1 д!с []одатковий кодеко, який вступив в оилу з )-го о|ння 2011 року.
{аний норма:ивний ток1мен: пов::!с:кэ +:т!::ив приншип нарахува!!!{я пода!ку на прибугокта вн!с
значн! зм|ни до норь1' як| рсгулюготь справляння !нших податк|в та обов'язкових г;лате;к!в. -[1одатки
та нарахування, що сплачук)ться 1{омпан!сю, вклн)ча|оть ||одаток на прибуток, податок на доходи
ф!зин:;их ос!б. а тако;тс !нттт! податки ! збори' 8 кра|н1 наяв::а р!знополярна с)д(ова лРактика щодо
багатьох питат;ь, я:к! виникак;ть в процес! оподаткування. |сну:оть р!зн| точки зору щодо тлумачення
правових 1!орм сеРед дер)кавних орган1в (наприклад' податково| адм|н!страц!| !]1 ]нспекц1й), що
виюпика| заг:1льн) п;евизначе::!с:ь ! с:ворпог л|дс:ави лля ко:;фл!к:них си:уаш!й. !'1равильн!с': ь
ск.'1адання пода']'кових дею':арац!й, а такол< |нш| пи'ган!|я дотримання законодавствп, п!длягатоть
перев!рш! | вивченню з боку ряду контрол1о|очих орган!в, як! в зако||')давчому порядку
уповновах<ен! накладати гптрафи ! пен! в значних об'ептах. |1ерерахован! чиг:лтики визнача}оть
наявн!сть в !кра:::! !!о [л!кових ризик!в знлнно суггсв|ших. н!тс !с:;1го:ь в кра!':;ах з розвинен!шою
податково}о.

ху!|1. чинники Ф1нАнсових Ризик!в
Фсновн| ф!наноов! зобов'язаг:ня ]{ом:тан!| включас кредиторську заборгован1сть. Бказан1 ф!наноов!
зобов'язання признанен1, головним чиноп!, для забезпечення ф!гтаноувагтня д!яльноот! |{омпан!|.
(омпан1я мас р!зн! ф1нансов1 активи' наприклад: деб|торську заборгован;с'гь, грогпов| кошти' як!
виникають без:;осередньо в ход! ;'ос;:одарсько|д]яльг;ос':'! (омпан!1.

1{омг:ан1я ::е приймш:а учао'1'! в будь-яких операц1ях з використанням пох|дних ф1нансових
|нс;р1менг|в' !апальп;а лро] рам! 1правл!ння ри]иками направлена на в!дс:с>к1вання динам|ки

ф!наноового ринку !кра[т;и !зменгпення його по:'енг{!йного негативного вп']иву на результати
д!яльноот| {{омпан1].

Б прошес! свос| д!яльност| (омпан!я п!дляга. впливу р!зних ф|на::сових ри3ик;в. (омпан!я лрид;ляс
особливу увагу неперелбачуваност1 ф!нансових ринк!в ! ппас на мет; звести до м!н|муму }} негативн!
насл!дки для резу:]ьтат!в /1;яльност! !(омпан{]. Фсновн! ц|л! управл|ння ф|на::совими ризиками -
визначити л|м!ти ризик!в ! встановити ко}!троль над тим, щоб ц! л!м!ти !!е перевищувш]ися. мето|о
управл1нг;я операц!й::ими ! кэридинними ризика]!1и е забезпечення на.[]е)кного функш!онування
вг]у1'р1|'!н;х процедур ! пол1':'ики, направлених на приведе!{ня цих ризик|в до м!н!ь:уму.

х|х. утРАвл|н}!я кАл11тАлом
(омпат:]я розглядае позиков! засоби ; вл3с!!ий кзп!тал як осг:овтт| дхсерела форптування ф!нансових
ресурс!в. 3авданнями тправл!птп;я кап1талом е: забезпечення здатност! (ол':т:::пл!1 г|родовяувати

функц1онувати як п1дприсп:ство, що пост1йно д|е, з метою отримання прибу'гк1в, а тако)к
забезпечегтт.тя ф!наноування операш!й:.ти4-ц_о1рсб, кап1таповкладень ; стратег;| розвитку !{омпан!|.

[1ол|тика (омпан|1 по уг|равл |нн-}о;,ъг!!тф11лт направлена гта забезпевення ! п|дтримку його
оптимальнот структури з метою 3йояфйня 9укудних витрат ло залученню кап!'|алу'

€е::кеви.п Ф.Б.
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