
УҐриватна аудиторська ф ірма «Олександр і %>> »

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2150, 
видане рішення м Аудиторської палати України М і00 від ЗО берети 2001 року чинне до 20.12.2020

Україна, 02192, м .Ки їв  Є Д Р П О У  30525809
ву.і. Ю ності 8/2, оф. 47 п/р 2600830101897
тел. (050) 351-33-59 в П А Т  “ В Т Б  Бан к ”
е-піаіі: оаІпікоу.аІех@икг.пс1 м. Києва, М Ф О  321767

'З В ІТ  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  О  А У Д И Т О Р А

А д р е с а т  -  Н а ц іо н а л ь н а  к о м іс ія ,  щ о  з д ій с н ю є  д е р ж а в н е  р е г у л ю в а н н я  у с ф е р і  р и н к ів  
ф ін а н с о в и х  п о с л у г ;  У ч а с н и к и  т о в а р и с т в а ;  к е р ів н и ц т в о  т о в а р и с т в а

Д у м к а
Ми. Приватна аудиторська фірма «Олександр і К», провели аудит проміжної фінансової 

звітності ГОВ «Ф К  «Р ІК А РД »  (надалі також Товариство):
- повне найменування ТО ВАРИ СТВО  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  
« Ф ІН А Н С О В А  К О М П А Н ІЯ  «Р ІКА РД »;
- скорочене найменування ГОВ « Ф К  «Р ІКА РД »;
-код за ЄД РП О У  - 42100015;
- місцезнаходження — 80300, Київська обл.. м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21.

Фінансова звітність, що пройшла аудит, складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
етапом на ЗО ч е р в н я  2018 р оку. Зві ту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Звіту 
про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за звітний період, що закінчився зазначеною 
датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ГОВ « Ф К  «Р ІКА РД » на 30 червня 2018 року, та його фінансові 
результати і грошові потоки за півріччя 2018 року, що закінчилося зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітнос ті (М С Ф З).

О сн ова  д ля  д ум ки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (М С А ), затверджених в 

якості національних стандартів аудиту. Пашу відповідальність згідно з цими стандартами 
викладено в розділі «Відповідальність аудитора за ауди т фінансової звітності» нашого звіту. Ми 
є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 
Ради з Міжнародних стандартів стики для бухгалтерів (Кодекс РМ С ЕБ ) та стичними вимогами, 
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки 
з стики відповідно до цих вимог та Кодексу РМ СЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достаними і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

П о я с н ю в а л ьн и й  параграф
Ми звертаємо увагу на Примітки 6.2.. що описують фінансові інвестиції Товариства у 

корпоративні права свого єдиного засновника ГОВ «Т РА ВЕРТ И Н », які становлять 99.7% 
загальної вартості активів Товариства. Згідно суджень управлінського персоналу, за відсутності 
ринкових котирувань даних активів, собівартість фінансових інструментів найкраще відображає 
їх справедливу вартість.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

  1
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^Приватна аудиторська фірм а  «Олександр і %» •

В ід п о в ід а л ьн іс ть  у п р а в л ін с ь к о г о  персоналу та  ти х , кого над ілено н а й ви щ и м и  
п о вн о важ е н н я , за ф ін ан со ву  з в іт н іс т ь

Управлінський персонал ТО В « Ф К  «Р ІКА РД » несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до М С Ф З  га за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає погрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті. кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування компанії.

В ід п о в ід а л ьн іс ть  ауд итора  за ауд ит ф ін ан со во ї зв із пості
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить пашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до М СА. завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати па 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог М СА. ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. 
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або. якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки грунтуються па аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на 
безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також тс. чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так. щоб досягти достовірного відображення.
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іПриватна аудиторська ф ірм а «Олександр і  %»

Ми повідомляємо тим. кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь- 
які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також падаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають па нашу незалежність, 
а також, де цс застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті. що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті. які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

З В ІТ  Щ О Д О  В И М О Г  ІН Ш И Х  З А К О Н О Д А В Ч И Х  Т А  Н О Р М А Т И В Н И Х  А К Т І В
Іншою відповідальністю аудитора є висловлення неупередженої думки щодо фактичного 

виконання зобов'язань з формування статутного капітал) грошовими кош тами та відповідності 
власного капіталу ТО В « Ф К  «Р ІКА РД » вимогам, передбаченими нормативними актами 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а 
саме вимогами Положення про державний реєстр фінансових установ, затвердженого 
розпорядженням Дсржфінпослуг від 28.08.2003 №  41 (у редакції розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 №  4368 
із змінами та доповненнями).

Нами було забезпечено одержання достатньо поміркованих під тверджень та доказів, щодо 
формування обгрунтованої впевненості у правильності думки стосовно всіх суттєвих аспектів 
інформації, що перевірялась.

Порядок формування Статутного капіталу
Згідно установчих документів Статутний капітал ТО В «ФІ-С «Р ІКА РД » па момент 

заснування 27.04.2018 р. визначено в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень 00 копійок.
Станом на звітну дату 30 червня 2018 року Статутний капітал сформований в повному 

обсязі та сплачений виключно грошовими коштами на загальну суму 6 000 000 (шість мільйонів) 
гривень 00 копійок.

Сплата внесків до статутного капітал) ТО В « Ф К  «Р ІКА РД » здійснена засновником ТО В 
«Т РА ВЕРТ И Н » шляхом безготівкового перерахунку кош тів на поточний рахунок Товариства №  
26009052694758. відкритий у філії "Розрахунковий центр" П А Т  КЬ  "І ІРИ В А Т Б А Н К " М Ф О  
320649, що підтверджено банківською випискою за період з 25 по 30 травня 2018 р.

Ми підтверджусмо, що статутний капітал ТОВ «ФК «РІКАРД», який відображений у  
Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 30 червня 2018 року, сформований в повному 
обсязі та сплачений виключно грошовими коштами, відповідно до заявлених в установчих 
документах сумах та частках в розмірі б 000 000 (шість мільйонів) гривень 00 копійок.

Відповідність власного капіталу
Станом на звітну дату 30 червня 2018 року вл асн и й  к а п іт а л  ГОВ « Ф К  «Р ІКА РД » 

становить 6 000 тис. гри.
Розмір власного капіталу відповідає вимогам Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо набуття Товариством статусу фінансової 
установи.

-і________________________  л
Свідоцтво Ііацкомфіїпіос.іуе М> 0021 від 28.05.2013, чанне до 24.12.2020
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Додатки
• підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30.06.2018 

року;
• підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за півріччя 2018 року;
• підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 

півріччя 201 8 року;
• підтверджений Аудитором Звіт про власний капіталі за півріччя 2018 року;
• Примітки до фінансової звітності за півріччя 2018 року, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик.

Партнером ювдания і аудиту, результатом якого < цей звіт незалежного аудитора, є ІІальніков 
Олександр Володимирович; сертифікат аудитора А №  003742 від 24.04.1999 р. строком дії до 
23.04.2023 р.

Д и р екто р  П А Ф  «О л е кса н д р  і ІС»

Адреса аудитора: 02192. м. Київ, вул. Юност і : (050) 351 -33-59

О.В.І Іальніков

Дат а аудит о р ського  з в іт у  06 липня 2018 р о к у

Свідоцтво Нацкомфіипослуг 0021 від 28.05.2013, чанна до 24.12.2020
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА

Підприємство КОМПАНІЯ "РІКАРД" за ЄДРПОУ
Територія Київська обл., Бориспільський р-н за КОАТУУ

за КОПФГОрганізаційно-правова форма господарювання ТОВ
Надання інших фінансових послуг (крім страхування і 

Вид економічної діяльності пенсійного забезпечення)
Середня кількість працівників1 2

за КВЕД

ШДГЙ 
2018 І 07 І 01

42100015
3210500000

240

64.99

Адреса, телефон 80300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21, 0442215286
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ЗО червня 2018 р.

Код за ДКУД

Т

Форма №1 1801001
Актив Код

рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
рематеріальні активи 1000
| первісна вартість 1001

накопичена амортизація 1002
Ієзавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010

первісна вартість 1011
[ знос 1012
рвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
ра обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5 982
рші фінансові інвестиції 1035
Ісвгострокова дебіторська заборгованість 1040
Іідстрочені податкові активи 1045
рші необоротні активи 1090
сього за розділом 1 1095 5 982

II. Оборотні активи
апаси 1100
Іоточні біологічні активи 1110
рбіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
ебіторська заборгованість за розрахунками: 
! за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135

, у тому числі з податку на прибуток 1136
іша поточна дебіторська заборгованість 1155
оточні фінансові інвестиції 1160
(юші та їх еквіваленти 1165 18
итрати майбутніх періодів 1170
ші оборотні активи 1190
сього за розділом II 1195 18



г

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 *
Баланс 1300 6 000

Пасив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований --зйззнй тал 1400 6 000
Капітал у дос_ «*ах 1405
Додатковий <аг =- 1410
Резервний каплая 1415
Нерозподілений -епокритий збиток) 1420
Неоплаче~пй•з~ ~зл 1425 ( ) ( )
Вилуче-пп <з-тз. 1430 ( ) ( )
Усього за розділом і 1495 6 000

'! Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочег- подапсе зобов'язання 1500
Довгострс-.оз кредп'и банк: в 1510
Інші довгострзкззі зобое язання 1515
Довгострокоа згоез-ечення 1520
Цільове сг нгнсуззнчя 1525
Усього за розділом !! 1595

“ зточні зобов’язання і забезпечення 
Коротше* зошв сед/'и банків 1600
Поточна гзед/':::-' з заборгованість за: 

довгостроковими ;■ збез'язаннями 1610
товари, роботи послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
, тому -п:г ~;д='-:у на прибуток 1621

розрах>~:зми зі страхування 1625
розрахунками з сплати праці 1630

Поточні забезпечення 1660

Доходи І.'ЗЙбу -- ■ періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом III 1695

IV. Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900 6 000

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сіатистики.



Дата (рік, місяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Підприємство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД"__________________________    за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
на ЗО червня 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний
період 

попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
( ) ( )

Валовий:
прибуток 2090

збиток 2095 ( ) ( )
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
І прибуток 2190

1 збиток 2195 ( ) ( )
рохід від участі в капіталі 2200
|нш і фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
фінансові витрати 2250 ( ) ( )
ртрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
|нш витрати 2270 ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування:
і прибуток 2290
1 збиток 2295 ( ) ( )
ритрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ірибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:
| прибуток 2350
І збиток 2355 ( - ■' ). ( )

К О Д И
20181 07 01

42100015



'■ ; ■*.
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СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

2 3 4
Дооціи-:а —а необоротнихактивів Г 2400
Дооці--кз .ци--з - -з-сових інструментів 2405
Накогичен- 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415

Інший с.хл-.'й де* д 2445
Інший су- . д := д до оподаткування 2450

. . : -:= =з5ний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дсхід після оподаткування 2460
Сукуг-,',' д:х д с. '.'З рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування -асоц альні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші оперзивитрати 2520
Разом 2550

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акціїр^^-—^ 2650

Головний бух

Вин

Зсссв 
Н--І Ш

І  Р і

_____Е

____ а

-я -а



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Підприємство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД"  _______

і (найменування)'

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

2018
К О Д И  

07 01

42100015

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на ЗО червня 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка;

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)____________ 3000
Повернення податків і зборів 3005
1 тому числі податку на додану вартість 3006,
[ільового фінансування ЗОЮ
тин надходження 3095
Витрачання на оплату: 

'сварів (робіт, послуг)
3100

Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Ісбов'язань з податків і зборів 3115

Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій_______
необоротних активів

Надходження від отриманих: 
відсотків ________

3200
3205

3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Інші надходження
Витрачання на придбання: 
1  фінансових інвестицій

3250

3255 5 982
необоротних активів 3260

Виплати за деривативами 3270
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 982

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
І Надходження від:
Зг.асного капіталу________________ 3300 6 000

гримання позик 3305
н_ надходження 3340
Зитрачання на:
[икуп власних акцій 3345
їогашення позик 3350



ї ї .

І ' •

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Інші платежі .3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18; : ;
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 :Г Ї‘ : ,;; і;■
Залишок коштів на кінець року 3415 18

Керівник

Головний бухгал

‘■ ■ ї№  г:;ії  ,  '
люк С.В.

Е -



Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

К О Д И
2018 07 01

42100015
(найменування)

Звіт про власний капітал 
на ЗО червня 2018 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений
прибуток

(непокритий
збиток)

‘Неопла- 
■ чений 
’ капітал

ВйЛу-чений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000

Коригування: 
п іна облікової політики 4005

Виправлення помилок 4010
зміни 4090

Скоригований залишок 
на початок року 4095

Ііистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100

Ш_/Й сукупний дохід 
ва звітний період 4110

розподіл прибутку:
■шпати власникам 
д віденди)

4200

Врямування прибутку 
■  зареєстрованого 
швталу 4205

^рахування до 
взеззного капіталу 4210

кески учасників:
■ески до капіталу 4240 6 000 6 000

Іс гашення
■оргованості з капіталу 4245

влучення капіталу:
шуп акцій (часток) 4260

Ірепродаж викуплених 
шй (часток) 4265

Клювання викуплених 
■й (часток) 4270

. ..



Вилучення частки в 
капіталі 4275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 6 000 6 000
Залишок
на кінець року 4300 6 000 6 000



П РИ М І Т К И

до фінансової т і ї  пості 
Т О В А Р И С Т В А  З О Н М Г .Ж К І ІО К )  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Ю  

« Ф ІН А Н С О В А  К О М П А Н ІЯ  « Р ІК А Р Д »

на ЗО червня 2018 року

В с т у п

З метою забезпечення відповідності звіз пості вимогам М С Ф З , які неможливо виконати, 
використовуючи встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках 
наводиться фінансова звітність у форматі, що відповідає .МСФЗ. у складі: 

баланс (Зві г про фінансовий стан) станом па 30 червня 201 8 року :
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік. який закінчився 30 червня 201 8 року; 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, який закінчився ЗО червня 2018 року;
Звіт про власний капіталі за рік. який закінчився 30 червня 2018 року .

1. Інф ормація про І 015 « Ф К  « Р ІК А Р Д » .
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю « Ф ІН А Н С О В А  К О М П А Н ІЯ  «Р ІК А Р Д »  

(надалі Товарнетво)(ідентифікаційпий код юридичної особи 42100015) зареєстроване 27.04.2018 року
(номер запису: І 354 102 0000 0071 19) відповідно до чинного законодавства України.

Місцезнаходження: 80300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21.
Основний вид діяльності Товариства за К ІЗЕД  64.99 Надання інших фінансових послуг (крім

страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Вищим органом Товариства с Загальні Збори учасників, 
(л  аном на 30 червня 2018 р. у часниками Товариства є:

Учасник Резидентсво Частка у статутному капіталі 
Товариства. %

Т О В А Р И С Т В О  3 О Б М Е Ж !Т ІО Ю  
В ІД ІІО В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  " Г Р А В Е Р  П ІН ", 

ідентифікаційний код юридичної особи 42095519

резидент 100 %

У Товариства немає відокремлених підрозділів та філій.
Загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 6 000 000.00 (ш ість мільйонів) гривень

00 копійок.
Станом па 30.06.2018 р. статутний капітал сформований іа оплачений виключно грошовими коштами 

на загальну суму 6 000 000 (ш ість мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Загальна основа ф орм ування ф інансово ї звітності
2 .(.Д остовірне подання та відповідніст ь М С Ф З

Фінансова звітн ість Товариства г фінансовою звітн істю  загального призначення, яка сформована 
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при 
прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звіт пості Товариства г М іжнародні стандарти фінансової 
звітності (М С Ф З ),  включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (М С Б О ) та Тлумачення
1 К Т М Ф З . П К Т ), видані Радою з Міжнародних стандарт ів бухгалтерського обліку (Р М С Б О ), в редакції 
чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті М іністерства фінансів України.

Згідно ст 12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" Товариство 
складає звітність за М С Ф З.

Підготовлена Товариством фінансова звітн ість чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних М С Ф З  з врахуванням змін, внесених РМ С Б О  станом на 01 січня 2016 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 
достовірної, з іставно їта  зрозумілої інформації.

При формуванні ф інансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україн і, які не протирічать вимогам М С Ф З .

1



2.2. М С Ф З ,  я к і при іім яті, але не набули чинності.

Стандарти та поправки, які були випущені, але ще не набули чинності.
Поправки до М С Ф З  (ІР К 8 )2  
-Класифікація та оцінка операцій по 
виплатах на основі акцій»

Дані поправки всту пають у силу для річних періодів, які 
починаються з 1 січня 2018 року, або після цієї дати. 
Допускається дострокове застосування за рішенням 
суб ' єкта господарювання.

М С Ф З  (II-К8 ) 16 «Оренда» Вступаю ть у силу для річних періодів, які починаються з 
1 січня 2019 року, або після цієї дати. Допускається 
дострокове застосування, але не раніше дати 
застосування М С Ф З  (ІГ К 8 ) І5

Керівництвом Товариства прийнято рішення достроково не застосовувати вищезазначені М С Ф З  
та поправки до них. які не набрали чинності, на 30.06.2018 року.

2.3. Валю та  подання зв ітності іа ф ункц іональна валю та , ступ ін ь  округлення.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою с національна валюта України 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущ ення про безперервність д іяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. 
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 
Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 
принципів безперервності діяльності.

2.5. Звітний період фінансової звітності
Дата, на яку сформована фінансова звітність Товариства, є ЗО червня 2018 року, тобто період з дати 

державної реєстрації Товариства 27.04.201 8 року по 30.06.20 І 8 року.
Основна інформація щодо відображення актив ів , зобов’язань та власного кап італу в Балансі 

Товариства етапом на 30.06.2018 р.
Активи, зобов'язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 30.06.2018 р. 

згідно Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику, яке затверджене 
відповідним наказом Товариства.

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що 
використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає 
більш ніж один їх варіан т застосування та розроблена у відповідно до вимог :

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (М С Ф З );
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами);
Статті фінансової зві тності сформовані Товарис твом з у раху ванням еуттєвості.
Для визначення еуттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань

1 власного капітале для відображення у фінансовій звітності за поріг еуттєвості приймається величина у 5 
відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу за балансом без 
внутрішніх розрахунків.

Для визначення еуттєвості окремих видів доходів і ви трат поріг еуттєвості приймається величина у
2 відсотка чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

2.6. Ріш ення про затвердження фінансової звіт ності
Фінансова звіт ність Товариства затверджена керівництвом Товариства 01.07.2018 року. Пі учасники, 

ні інші особи не мают ь права вносити зміни до цієї фінансової звіт ності після ї ї  затвердження до випуску.

3. Суттєві положення облікової полі тики.
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні ф інансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки за справедливою вартістю відповідно до М С Ф З  
(ІІ-К5) 6 «Фінансові інструменти» з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених 
М С Ф З  (1РК8) ІЗ «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання 
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером 
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі, визначені визначення справедливої 
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Спальн і положення щодо облікових політик

2



3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики конкретні принципи, основи, домовленості, правила га пр;Л<тика. застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. М С Ф З  наводить облікові 
політики, які за висновком РМ СБО , дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну 
та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не 
слід застосовувати, якщо вплив їх застосування с несуттєвим.

Облікова політика розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог М СБО  8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МС Ф З, а також М С Ф З  9 «Фінансові 
інструменти», які застосовуються Товариством раніше дати набрання чинності.

Облікова політика Товариства встановлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

Фінансова звітність Товариства за М С Ф З  складається і подається керівництвом та головним 
б\ хгалтером Товариства.

Звітним періодом є календарний рік, тобто період з 01 січня по ЗІ грудня звітного року.
Протягом звітного період\' Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, обліку та 

складання фінансової звітнос ті:
- автономність,
- безперервність,
- періодичність.
- нарахування та відповідності доходів і витрат,
- повного висвітлення.
- послідовність,
- обачність та принцип єдиного грошового вимірника.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо М С Ф З  конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 
інші політики можуть бути доречними.

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 201 8 рот.
3.2.3. Форма та назви фінансових звіт ів

Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають вимогам, встановленим Н П (С )БО  І 
Загальні вимоги до фінансової звіт нос і і».

3.2.4. Ме тоди подання інформації у фінансових звіт ах
Згідно П П (С )БО  І Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

титку. за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким 
витрати класифікуют ь відповідно до їх функцій як частими собівартості чи. наприклад, витрат на збут або 
адміністративну діяльність.

Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється па виконання вимог и. 105 М С БО  1 
Подання фінансової звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності \ фінансовій звітності здійснюється із 
астосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
адходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. Інформація про основні види валових 

грошових надходжень та валових грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства 
зі ідио М СБО  І.іі.І 17 (б)

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструмент ів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання \ балансі, коли воно стає стороною 
нтрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових 

інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;

• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартіст ю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки \ прибутку або зби тку.

• фінансові зобов'язання як такі, що у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю,
користуючись методом ефективного відсотка.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх
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за їхньою справедливою вартістю, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового 
активе чи фінансового зобов'язання (окрім фінансових активів га фінансових Зобов'язань, які 
відображаються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток).

Витрати па здійснення операцій, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або 
(фінансових зобов'язань, які відображаються за справедливою варт істю, із відображенням переоцінки через 
прибуток або збиток, визнаються негайно у складі звіту про сукупні доходи.

Справедлива вартість означає суму. на яку може бутті обміняний актив або виконане зобов'язання за 
угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартість є 
поточною ціною покупця для фінансових активів та поточною ціною продавця для фінансових зобов'язань, 
які кот ируються на активному ринку.
3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошт и складаються з гот івки в касі та кошт ів на поточних рахунках у банках.
Гквіваленти грошових коштів це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових кошт ів тільки в разі короткого строку погашення, 
наприклад, протягом не більше ніж три місяці здати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції инми проводит ися в національній 
валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються іа умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів га їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами ІІБ У .
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку 

призначення І ІБ У  в банківській установі тимчасової адміністрації), ці активи можуть бути класифіковані у 
складі пепоточних активів. У випадку прийнятої І ІБ У  рішення пре ліквідацію банківської установи та 
відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 
відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованіст ь

Дебіторська заборгованість цс фінансовий актив, який явлж собою контрактне право отримати 
готові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіт і про фінансовий стан толі і лише тоді, коли Товариство 
стаї стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, іобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Якщо є об’єкт ивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням раху нку резервів.

Резерв покриття збит ків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю 
та теперішньою варт існо очіку ваних майбут ніх і ротових потоків. Визначення суми резерву та покриття 
битків від зменшення корисності відбу вається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка. на 

думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, 
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих іебіторів, для фінансових активів, суми 
яких індивідуально не істотними на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при 
визначені того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають 
інформацію про тенденції непогашення заборгованості у сірок, ліквідність, платоспроможність боржника, 
.[ля групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному 
регіоні.

Товариство розраховує резерв сумнівних боргів шляхом розподілу дебіторської заборгованості на 
; руни в залежност і від строків погашення, у кожній групі застосовуєт ься свій коефіцієнт сумнівност і.

І овариство розподіляє дебіторську' заборгованість наст\ нним чином:

Група 1 Гру па 2 1 руна 3 І р\на 4 1 руна 5

С трок оплати не 
п аст а в

Прострочено від / 
до 365 днів

Прострочено від 
366 до 730 днів

Прострочено від 
731 до 1095 днів

Пісня закінчення 
строку позовної 
давності

іі______  __ ___ ______
Коефіцієнт 
сумнівності 3 0 %

Коефіцієнт 
сумнівності 60%

Коефіцієнт 
сумнівності 90%

Коефіцієнт 
сумнівності -100%

Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від
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зменшення корисності зменшується і не зменшення можу оути ОБ'ЄКТИВНО пов язаним З ПОДІЄЮ, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 
корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визначається у прибутку чи 
збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву покриття збит ків від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовпо призначена як така, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають 
неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання 

прибут ків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартост і погашення, тобто су мі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. І Іроте. в випадку 
іоточної дебіторської заборгованості, ефект дисконту вання вважає гься несу ттєвим і поточна дебіторська 

заборгованість оцінюється за первісною вартістю.
У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі 

міни визнаються у прибут ку (збит ку) звітного періоду.
3.3.4. Ф інансові активи , що оцінюються за справедливою вартістю , і відображенням результату 
переоцінки у прибутку' або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою варіістю. з відображенням результату 
ереоцінки у п р и б у т к у  або збитку. Товариство відносить інвестиції в акції, облігації, корпоративні права, 

якщо Товариство придбало їх для продажу та не має наміру здійсіноваїи контроль над компанією, акціями 
чи корпоративними правами якої володіє. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за 
справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового 
активу визнаються у прибут ках і а збитках.

Справедлива вартість акцій та облігацій які внесені до біржового списку , оцінюється за біржовим 
курсом організатора торгівлі.

Якщо акції або облігації мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку 
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або. за 

.сутності основного ринку, па найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь 
К 'ти.тежпого. ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за 
сновний ринок або. за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 
„лавинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуточи використання 

.: речних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних таиих.
Оцінка акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому 

списку організатора торгівлі і мри цьому не мають визначеного біржового курсу па дату оцінки, 
здійснюєт ься за останньою балансовою вартістю.

Для оцінки акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у 
б ржовому списку організатора торгівлі, ні паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 

.ближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної 
станньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон

ж.тивих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у 
цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої. Товариство 
визначає справедливу вартість за допомогою інших метолів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені 

.. іііими змінами \ фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент 
іісніос свою діяльність, а також змінами у кон'юнкту рі фондового ринку .

Справедлива вартість акцій, обії яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені 
(писку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 
діяльності, очікування надходження майбут ніх економічних виг ід.
3.3.5. Ф інансові акт нни, що облікову тої ьсн за а.мор ги зованоіо вар і іс і ю

До фінансових активів, утримуваних до погашення. Товариство відносить облігації та векселі, що їх 
Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання 
Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за 
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов'язання

Поточні зобов'язання цс зобов'язання, які відповідають одній або декільком із вищенаведених
ознак:

- Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом 12 
місяців після звітного періоду:
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- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 
12 місяців після звітного періоду. *

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов'язань.

І Іервісна та подальша оцінка поточних зобов’язань иійснюсться за вартістю погашення.
3.3.7. Згортання ф інансових а к ти в ів  та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік. або реалізувати актив та виконати 
зобов'язання одночасно. 15 інших випадках Товариство обліковує та под.ь активи і зобов’язання окремо.

3.4. О блікові політики щодо основних іасобів га нема теріальних акти в ів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, ікщо він утримується з метемо 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року та вартість яких більше шест и т исяч гривень.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 
цінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація іа будь-які накопичені збитки від 
меншепня корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової 

балансової вартості активе та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка 
ходить до складе власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється 

визнання відповідного акт иву.
3.4.2. Подальші ви грати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт, технічне обслуговування об'єкта. Ці виграш визнаються в прибутку чи збитку, 
коли вони понесені. 15 балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються гакі подальші витрати, які 
задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизацій основних іасобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Товариство застосовує наступні терміни корисного використання основних засобів для розрахунку

Клас основних засобів Строк планової корисної експлуатації 03 , 
(років)

бх дівлі та споруди від 15- 20 років
маш ини та обладнання від 5-10 років
транспортні засоби віл 5-10 років
меблі та приладдя віл 4-10 років
інш і основні засоби від 4-10 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 
використання. Амортизацію активу починають коли він стає придатним для використання.
3.4.4. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних 
активів здійснюєт ься із застосу ванням прямолінійного методу .

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, 
амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних шсобів га ос.магсріа.іьоох акговів .

Товариство зменшує балансову варт іст ь активу до суми його очіку ваного відшкоду вання, якщо сума 
чікуваного відшкодування акт иву менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається 

в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з М С БО  16. Збиток 
від зменшення корисності, визнаний ддя активу (за винятком гудвілу ) в попередніх періодах. Товариство 
.. орнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
г лшкодудання. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 

шгхсться в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного 
активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. О бл іков і ооліт око щодо осоогочіїох  а к і оо ів, у і роїмх ваоох для продажу
Товариство класифікує нєпоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуват ися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 
Неиоточиі активи, утримувані ддя продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку 
та найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат па
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операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення 
корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 
витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.6. О бл іков і пол ітики  щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна па початок оренди або (якщ о вони менші за справедливу вартість) за 
іеперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. М інімальні орендні платежі розподіляються 
між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Ф інансові витрати 
розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на 
залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у 
яких вони були понесені. Політ ика нараху вання амортизації на орендовані активи, що амортизуються, 
узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються із орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 
пера цій п \ оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 
ренди за у годами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку 

оренди. Затрати, включаючи аморти зацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як 
витрати.

3.7. Облікові політики щодо податку па нрибу гок
Витрати з податку на прибуток являють собою су му витрат з поточного га відстроченого податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) 
щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
:\ враховуються з використанням подат кових ставок, чинних (або к основному чинних) на дату балансу

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активу чи зобов'я зання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності 
.- майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, 

підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну
 ігу й зменшується із тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований

рмбуток. достатнім, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю 
або част ково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
астосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та 

.строчені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 
іадків. коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від 

об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 

.ображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи із іншому періоді.

З.Х. О бл іков і пол ітики щодо інших акт ив ів  га зобов’язань 
З.Х. 1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мас теперішню заборгованість (юридичну або 
-■ нструктивну) внаслідок м инулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

ашсиня зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 
достовірно оцінити суму зобов'язання.
З.Х.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очіку вану вартість короткострокових виплат 

нлцівникам за відсутність як забезпечення відпусток під час падання працівниками послуг, які 
збільшують їхні права на м ай бх т і виплати відпу скних
З.Х.З. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства. Товариство утримує внески із заробітної плати 
п -цінників до Пенсійного фонду. Поточні внески розрахог.у ються як процентні відрахування із поточних 
нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками 
послу ті. що надают ь їм право па одержання внесків, та зароблена відповідна заробіт на плата.
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3.4. Інш і застосовані обл ікові п о л іп іки , що є доречними для розум іння ф інансово ї звітності
3.9.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарах) ваиня.
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового період) у вигляді надходження чи 

з дльшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих 
активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається \ звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
ьи знання. Визнання доход) відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 
зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструмент ів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається 
у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий
тетрхмеїп. інвестиційну нерухомість або інші активи:

б)за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами,

івестиційною нерухомістю або іншими активами:
в)суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається із момент виникнення незалежно від дати надходження 

штів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 
винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Вит рат и визнают ься у звіт і про прибут ки та збит ки за умови відповідності визначенню та одночасно з 
ви знанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
•омічних вигід або тоді га тією мірою, якою майбутні скопомічн вигоди не відповідають або 

перестають відповідати визнанню як акт иву у звіт і про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зі пов'язання без визнання акт иву.
Виграти, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи.
3.9.2. Витрати  за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту га не капіталізуються як частина 
. З вартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які 
безпосередньо відносят ься до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина 
собівартості цього акт иву.
3.9.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України палату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 
; . ювідними курсами обміну Н ВУ  на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 
собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які 

. іоються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення 
сі рлведливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перераху нку за монетарними статтями, визнаються 

рпб\тк\ або збитку в т ому періоді, у якому вони виникають.
Товариство протягом звіт ного періоду не проводило операцій з іноземною валютою.

3.9.4. У  мовні зобов'язання та акт лиш
Товариство не визнає умовні зобов'язання в Звіт і про фінансовий стан Товариства. Інформація про 

виє зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
зли. не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив

- кривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

- О сновн і припущ ення, оц інки та судження
При підготовці ф інансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 

в ін и в  на елементи фінансової звітності, грунтуючись на М С Ф З , М С Б О  та тлумаченнях, розроблених 
К  мітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

„ передньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обгрунтованими і за



результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язані». Хоча ці 
розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточи і* події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження с особливо 
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення 
■\ розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

4.1.Судження щодо операцій, подій або ум ов за відсутності конкретних М С Ф З
Якщо немає М С Ф З , який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення га застосування облікової політики, 
щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та 
достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства:

• відображає економічну сутн ість операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень:
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених

далі джерел та враховує їх \ низхідному порядку:
а)вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні га пов'язані і ними питання:
б)визначення, критерії визнання га концепції оцінки активів, юбов'язань. доходів га витрат у 

Кзнцєптуальній основі ф інансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Говаристг.а врлхову* иайосганніші положення інших 

г анів, що розробляють та зат верджу ють стандарти, які засю совую ть подібну концепту альну основу 
для розроблення стандарт ів, іншу професійну літерату ру з обліку та прийняті галузеві практики, тією  
мірою, якою вони ііс су перечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентовані М С Ф З . відсутні.

4.2.Судження щодо справед ливо ї влр то с іі а к ти в ів  Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В 
гдних випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутніх грошових потоків, існую чої економічної ситуації, ри піків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог М С Ф З  13 «Оцінка справедливої вартості».

4.3.С уджепнн щодо змін справедливо ї вартост і ф інансовії \ акт н в ів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки га припущення, які мають стосунок до 

.інки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:

а)вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін т плином часу, оскільки оцінки базуються 
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волати іьносгі, змін валютних курсів,

калмиків кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також 
. е піфічних особливостей операцій: га

б)вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
: олати.тьності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під 
час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 
Ищсктмостї ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності 
чистий прибуток та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 
вплив на передбачу вану справедливу вартість.

4.4. Судження щодо очікуваних термін ів утримування фінансових інструменті із
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

і* . ту ментів, що входять до складу фінансових акт ивів. 1 Ірофесійнс судження за цим ми ганням грунтується 
оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте 

с-ують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є 
■ пролитим керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових 
■метру ментів.
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-.5. С \лж сін ін  іпо.іо ви явлеп іїн  о ш а к  знецінення а к ти в ів
На кожнч звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет'наявності ознак їх 

аса існня. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення 
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 
відбулися після визнання фінансового активу.

- . Використання ставок дисконтування
В  Товарне і ві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або зобов'язання, які вимагають 

дисконтування, внаслідок чого керівництво не здійснювало професійні судження щодо розміру таких 
ставок станом на кінець зві тного періоду.

5. Розкри ття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1.Методики оцінювання та вхідні дані, використані ддя складання оцінок за справедливою 
вартістю

Говариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, 
те їто такі оцінки, які вимагаються М С Ф З  39 та М С Ф З  ІЗ у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 
звітного періоду. ______ ________

Класи актинії* та 
и зобов'язань. оцінених за 
& справедливою вартістю

Методики оцінювання
Метод оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

І  Грошові кошти та їх 
І  еквіваленти

1 Іервіена та подальша оцінка грошових 
коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартосіі

Ринковий Офіційні курси 11 НУ

Депозити (крім депозитів 
І у»запитання)

1 Іервіена оцінка депозиту здійснюється за 
його справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнкх його номінальній вартості.
1 Іодальша оцінка депозигів у національній 
валюті здійснюстьея за справедливою 
вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний 
(дисконтувания 
і ротових
ПОТОКІВ)

Ставки за депозитами, ефективні 
ставки за депозитними договорами

І  Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів 
як фінансових активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнкх ціні операції, в ході якої бу в 
отриманий актив. Подальша оцінка 
боргових цінних напорів здійснюється за 
справедливою вартісно.

Ринковий.
дохідний

Офіційні біржові курси 
орган і зазорів торгів на дату оцінки, 
котирування аналогічних боргових 
цінних паперів, дисконтовані 
потоки грошових коштів

І Інструменти капіталу 1 Іервіена оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх  справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнкх ціні 
операції, в  х о д і я к о ї  б у в  отриманий актив. 
Подальша оцінка інструментів капі талу 
здійснюється за справедливою вартістю 
на дату оцінки.

Ринковий. 
в і г і  р а н н і й

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на дату оцінки, 
за відсу тності визначеного 
біржовою курсу на дату оцінки, 
використовується остапня 
балансова вартість, ціни закриття 
біржового торгового дня

Дебіторська 
І заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської 
заборгованості здійснюється за 
справедливою вартісчю. яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних грошових потоків 
на дату оцінки.

Дохідний Контрактні умови, ймовірність 
погашення, очікувані вхідні 
грошові 11IVТОКИ

1 1 Іоточні зобов'язання 1 Іервіена та подальша оцінка поточних 
зобов'язань здійснюється за вартістю 
погашення

Витраті і и іі Контрактні умови, ймовірність 
погашення, очікувані вихідні 
грошові потоки

5.2. Впли в використання закритих вхідних даних (3-го р івня) для періодичних оцінок справедливої 
вартості на прибуток або збиток

Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною за 
д . их обставин, яка може включати власні дані Товарис тва. У  процесі формування закри тих вхідних даних 
Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але воно має скорегу вати ці дані, якщо доступна у 
розумних межах інформація свідчить про те. що інші учасники ринку використали б інші дані або 
■рвариегво мас щось особливе, чого немає у інших учасників ринку (наприклад, притаманну Товариству 

^ п ер г ію ). Товариству не потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про

10



п „ення учасників ринку. Проте, Товариство мас взяти до уваги всю інформацію про припущення 
\часників ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, сформовані у спосіб, описаний 

и і ... вважаються припущеннями учасників ринку та відповідають меті оцінки справедливої вартості.
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань із 

використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не призвели до 
зміни розміру прибутку або збитку звітного період).

Дата оцінки
Довгострокові
фінансові
інвестиції (за
методом участі в 
капіталі)
Інвестиції доступні 

продажу 
■ м аснфіковані як 
поточні)
Торговельна та 
піна дебіторська 

заборгованість
та

5.3. Р івень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості (тис. гри). 
Станом на 30.06.2018 р.:
Класи активів та 
зобов'язань, 
оцінених за 
. раведливою

1 рівень 
(ті. що мають 

котирх ванн я. та 
спостережувані)

2 рівень 
(ті. що не мають 
котирувань, але 
спостережувані)

3 рівень 
(ті. що не мають 
котирх ваш, і не є 

с і юстерсжх ва ним и)

Усього

30.06.2018р. 30.06.2018р. 30.06.2018р. 30.06.2018р.
5 982 5 982

Торговельна 
інша
кредиторська
заборгованість

м на далу затвердження звітності 01.07.2018 р. Товариство має юв; « строкові фінансові інвестиції, які 
представлені корпоративними правами на загальну сум ) 5 982 000 гри. 00 коп. і які були віднесені 
Товариством до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості.

5 4. Інш і розкриття, що ви м агаю ться  М С Ф З  13 «О ц інка  справеддивої вартості»
є праведлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю станом на
3 0 . 0 6 . 2 0 1 8  р .

тис. гри.

На.іаисона вар т ість С н раведлива вар т ість
30.06.2018 30.06.2018

1 2 3
[Довгострокові фінансові інвестиції 5 982 5 982
Інвестиц ії доступні до продаже - -

ї ї  дрговельна та іншадебіторська 
заборгованість

"

1 орговельна та інша кредиторська 
заборгованість

- -

С т дном на датх затвердження звітності 01.07.2018 р Товариство має довгострокові фінансові інвестиції, 
які представлені корпоративними правами на загальну суму 5 982 000 гри. 00 когт. балансова та 
справедлива вартість яких є тотожними.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
висталніми. і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 
ї :_ >с\ влння справедливої варгосл і. яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

- Розкри ття інформації, що підтверджує е т а п і подані у фінансових звітах

г.і. Чдчін істрап івн і вигран і
У ганом на 30.06.2018 р. адміністративні ви грати Товариства складають 0,1 тис. гри.



- І  Довгострокові ф інансові ін вестиц ії *
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства складаються і корпоративних прав у Товаристві з 

о  «еженою відповідальністю " І Р Л В К Р  І И Н " (код Є Д Р Г ІО У  420955 І 9) у су мі 5 982 тис. гри., що 
становить 99.7% Статутного капіталу.

.3. Грош і та їх екв івален ти
С таном на 30.06.2018 р. залишок грошових коштів на безготівковому рахунку становить 18 тис. гри.

0.4. Торговельна га інш а дебіторська заборгованість
є ганом на 30.06.2018 р. дебіторська заборгованість відсутня.

о.5. С татутн и й  кап італ
Є таном на 30.06.2018 року зареєстрований статутний капітал складає 6 000 гне. г ри..

лном на 30.06.2018 року статутний капітал Товариства в повному обсязі сформований та 
аченигі виключно грошовими коштами на загальну суму 6 000 000,00 (ш ість  мільйонів гривень

00 копійок), шляхом перерахування 25-30 травня 2018 року грошових коштів на банківській  рахунок 
Т ариства №26009052694758. відкритий у І1АТ КБ « П Р И Н Д І Б Л Н К  .

. 1 Іеро іноді, геп її іі прибуток (непокритий  (биток)
С таном на 30.06.201 8 року Товариство не має нерозподіленого прибутку < непокритого збитку ).

Торговельна га інш а кредиторська заборгованість
С  хі на 30.06.201 8 р. торговельна та інша кредиторська заборгованіс і ь ві.ісу ші.

Розкриття ін ш о ї інф ормації 
.. Ум овн і зобов 'язання 
.1. Судові позови

Проти Товариства не висувалися претензії та відсутні будь-які судові позови.
-.1.2. О податкування

внаслідок наявності в у країнському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж 
К  ин варіан т тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, 
в  якої податкові органи піддають сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 
ді ьпості Товариства, ймовірно, що Товариство у подальшому змушене буде сплатити додаткові податки, 
_  "т,-. І и та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інс гру мені і в, втрати та резерви 
ні юцінешія, а також на ринковий рівень ціп та угоди. На ду мку керівництва Товариство сплатило усі 
в іатки. тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

“  .2. Розкриття інформації, що до фінансової звітності в умовах інфляції.
Згідно з М С Б О  29 «Ф інансова звітність в умовах гіперінфляції» управлінським персоналом

1 вариства при підготовці ф інансової звітності на 30.06.2018 р.. було проведено аналіз показників, що 
'..ктєризулоть економічне середовище, яке може бути визнане гіпєрінфляційііим.
Керівництво Товариства, вважаючи що згідно з М С БО  29 проведення перерахунку фінансової 

е ш ості с питанням ехджепня. крім того проана.тізуванній ісякі інші критерії, а саме зниження 
облікової ставки, зниження відсоткових ставок за депозитами прийняло рішення не проводити 
перераху нок фінансової звітності па 30.06.2018 року.

з ( тупіш, повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових акти в ів
Товариство здійснює свою діяльність в умовах загальної кризи вітчизняного економічного 

середовища, яка характеризується обмеженістю внутрішнього інвестиційного потенціалу, низькою 
привабливістю секторів економіки для інвесторів, зниженням конкурентноїірохюжнос і і національної 
ек номіки. низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та на яку 
впливає зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці та, більшою мірою, суспільно- 
ь п іч н і  події в країні. Керівництво не виключає існування ймовірност і того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Але, на думку 
кер вництва. додатковий резерв під фінансові активи станом на кінець звітного періоду не потрібен, 
Ввод ячи  з наявних обставин та інформації.

“ _4 .Розкриття інф ормації про пов 'язан і сторони
Розкриття інформації про пов'язані сторони здійснюється відповідно до М СБО  24 «Розкриття
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н Ьормації про зв'язані сторони».
Станом на 30.06.201 8 року пов'язаними особами Товариства є: »
- Т О В А Р И С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  "Т Р А В Е Р Т И Н ", ідентифікаційний код

- ридичної особи 420955 19. адреса засновника: 80300, Київська об.і.. м. Бориспіль, вул. Привокзальна 21;
- БОРОД ІЙ  СІ -1РПЙ С Е Р Г ІЙ О В И Ч  с кінцевим бепсфіціарним власником Товариства, адреса: 30400. 

Хмельницька об.і.. місто I I Іепетівка. вулиця Судилківська, будинок 95.

5 Ц іл і  іа п о л іт и к и  управл інн і! ф інансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, т о  діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість 

чІКгтнх активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок виливу 
суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь
- --- пере .бачити неможливо. До таких ризиків віднесено креди ній ризик, ринковий ризик та ризик

с ії Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 
'  ран. іння ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
гіг.-';;., кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
■іетру ментарію щодо його пом'якшення.

; 1. Кредитний ризик'
Кредитний ризик- ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

И »  - и зобов'язання і це буде причиною виникнення ф інансовою  бигку іншої сторони. Кредитний 
гірші' ритаманний таким фінансовим інструментам, як поточні . депозитні рахунки в банках, 
НКрігації га дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
^^Вгоснром ол.ію *. І І К .Ч Іїр а іе    І I I  4(40 впкорнс І оиу ються кредитні рс іїїіппп  іа бу І.І.-;ІКа ІІІІІІа
■Вступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх 
Н ром ож ності викопувати боргові зобов'язання. Говариство використовує наступні методи управління 
Кредитними ризиками:

ліміти щодо боргових зобов'язань за класами єднане, внх інструментів: 
ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 
ліміти щодо вкладень у фінансові іпс:р\ менти і розрізі кредитних рейтингів за 

ріг.. , нальною рей і инговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів \ банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

р .  г.ериення депозитів протягом останніх п 'яти років.
Станом на 30.06.2018р. у Товариства відсутні фінансові активи, які або були прострочені, або 

г . -шлися, кредити, як одержаних гак і надані, і. відповідно, будь-які застави та інші форми 
мбезпечення. Кредитний ризик на звітну дату є несуттєвим.
” .5.2. Ринковий рнзик

Ринковий т а н к  - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
і-і сивого інструмента коливатимуться внаслідок імін ринки вил цін. Ринковий ризик охоплює три 

т іг -  ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 
зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку $ інвестиціями в акції, облігації та 
рг іі фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок і мін ринкових цін (окрім тих. що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 
-■ -гшками. характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками,

ливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції па ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення 

цінового ризику Говариство буде використовувати диверсифікацію активів га дотримання л ім ітів  на 
-- адення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Ни. попит іі рш ик-  не ризик того, іцо справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
ф .: ісового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, 
•і •. нованими в іноземній валюті. Товариство у звітному періоді не інвестувало кошти в банківські

і ги в іноземній валют і та в цінні напери, номіновані в доларах С Ш А .
ВіО сотковий р іпнк  -це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

■іансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
| - .. їства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 

в .  -_г,їства, так і на справедливу вартість чист их активів.
Станом па 30.06.2018р. Товариство не має активів, розміщених у боргових зобов’язаннях з 

^Исотковою ставкою.
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. ' несуттєвим.

вариство матиме труд-- і . мри виконанні зобов'язань, 
латаю ться шляхом і чм.дки грошових коштів або іншого

В цілому ринковий риз
7.5.3. Ризик . і ік і і і .і нос і і

Ризик ліквідності - ЛИ Л Е  
пов'язаних із фінансовими зоаоаГі 
фінансового акіиву.

І овариство здійснює я Я р І І л ш .  ; • :е "і шляхом плану ванн» і точної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, як ії Орською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а
також прогнозні потоки : р а о й Щ ІШ п т  ні і шіймої діяльності

Станом на 30.06.20: Товариства*

7.6. У п р авл ін н я  капітал* »
Іовар и е іво зд ій сн к- у

{берегти спромсш ш вЯ 
«абезмечу вало дохід для у ч ж я і  

забезнсчитії і 
послу і п Товарне і ва. т о  я і

Керівництво Г о в а р к ^ Н  
ці,ому керівництво а іш і  
оі риманих виснов.ч - 
ло іа і ковог о капі іа_ у .  о  і

“ .7. І Ін д і ї  п іс л я  лл і г. Ь .і _ а ясу
Су і ІСВИХ полій. -■

'аллмех і латою за тверда

Днрек і ор

Толовпиіі бух гал гер

палом з метою досягнення ш  
т а  продовжу вати свою  ліял 
істза та виплати іншим тац.каї 
як  учасникам Товариства з

гупних цілей:
• сгь так, щоб воно і надалі
єн.їм сторонам;
дяки встановленню цін на

ІЗК-
я к  ва

ри кап талу на щорічній основі. При 
■складовим ризики. Па основі 

р іК л Н а а п я  каг і галу шляхом залучення 
іи й к я Н п  _ иенмя існуючих позик.

гтувачів. в період між датою 
днення. не відбувалось.

Гс.ію к С .ІІ 

Зінов’єва О.Л.
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