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Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

Керiвництву та Акцiонерам
Приватного акцiонерного товариства

<Дiловi партнери>)

Щодаток
до звiry щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Приватного акцiонерного товариства <<Щiловi партнери>)
станом нla3|.12.2018 р.

1. Звiт щодо фiнансовоi звiтностi

Всmупнuй паоаzраф

OcHoBHi вiдомостi про ПрАТ <,Щiловi партнери>:

найменyвання ппrватне акцiонерне тOвариство <дiловi партнери)

код за €дрпоу 2з12|506
OcHoBHi види дiяльностi за кВЕД-
2010

66J2 Посередницrво за договорзlми по цiшrих rrаперах;

64.99 Надання iншlд< фiнансових посJryг (KpiM cTpaxyBaншI та

пенсiйного забезпечення)

Вцомостi про державну ресстрацiю -СвЙцтво ]ф 2372l506 вiд 20.11,i995 р., видане Солом'янською

районною у MicTi Киевi державною а,щлiнiстрацiею;
-СвiдоцтвО про держав}Iу перерессТрацiю вiд 24.12,20\2 р,, видане

Солом'янською районною у MicTi Киевi державною адшлiнiстрацiею,

номер запису 107з10 7000 9007358)

мiспезнаходжецня: 0з056. м. КиТв, вул. В. Гетьмана, буд.21

лiчензii', Свiдоцтва та iншi дозвiльнi
документи

@на здiйснення професiйноi дiяльностi на

фонловому pl,rrlky - дiяltьнiсть з торгiвлi цiннlшти пап9рами
(брокерська дiяльнiсть) Серiя АЕ Ns 642014 видана 30.04.2015 р.
Строк дii- з 01.05.2015 р. необмежений та

Лiuензiя НКЦПФР на здiйснення професiiпrоТ дiяльностi на

фондовому рLrнку - дiяльцiсть з торгЬлi цiнншr,tи паперами (дилерська

дiяльнiсть) Серiя АЕ Ns 642015 видана 30.04.2015 р. Строк дiТ- з

0 1,05.2015 р. необмежений
Свidоцmво НКЦПФР цро вкJIючення до держресстру фiнансовлпt

установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiннш< паперiв вiд
29.09.2004 р., реестрацiйший Jф 55.

Свidоumво ПДРД видано 19. 10.20l3p. за Ns 468.

Статл,тний (цайовий) капiтал 5 000 000.00 гривень

Склад учасникiв Иiдно <iЭведеного облiкового ре€стру власникiв цiннlоt паперiв>,

скJIаденого гryблiчнrлrл акцiонерtпшr,t ТоВарисТВом кНацiона,тьшrй

депозитарiй Украi'ни> власниками ПрАт кщiловi партнери) е як

юридичнi так i фiзичнi особи. (дr,ш.розлiл кФормрання та сIIJIата

заDеестрованого статугного капiталу>

Найменування банку ДТ *У"рС"Оо aii, МФО 3 5 1 005 * поточrппi рахунок 26007 5826зз 500
(в нацiональнiй ва"шотi).



iii iКБ ikорdбан*у поточrпй pax}Troк 26509075759001 (в

нацiональнiй валютi), МФО З806З4

Кiлькiсть пDацюючих 6

Директор Гудов К.В.

IH йооtпаuiя пDо пе Dев ipqy
Ми провели аудиТ ПрАТ к,Щiловi партнери) вiдповiдно до Мiжнародних стаIIдартlв

контрошО якЪстi, аудиту, та вимоГ до аудитОрськогО висновку, що подастъся до НацiональноТ

KoMicii з цiнних паперiв-та фондового ринку rrри розкриттi iнформацii про результати дiяльностi

ПiдприемСтва затверд*.t "* 
Рiшенням НацiоналпьноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового

p""ny вiд 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що

,rодu.ru." до НацiоН-urrо'i KoMicii з цiнних пагrерiв та фондового ринку при отримшlнi лiцензii

на здiйснення професiйноi дiяльностi Еа ринку ЧlНнq паперiв" (з пола:rlтуl-л:-Y-тlY: *
доповненнями), дотримуючись етичнIIх вимог та вiдповiдного плануваннJI 1 виконаЕня аудитУ

длrI отримаЕЕя достатньоi впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстятъ суmевих викривп9нь,

основою подання фiнансовоi звiiностi е чиннi мiжнароднi стандарти фiнансовоТ

звiтностi, мiжнароднi стандарти бlхгалтерського облiку та тл}мачеЕн,ц розробленi KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiйстi (далi - йсоз; (дивитисъ роздiл кщумка> в звiтi

Еезалежного аудитора).

Повний комплект фiнансовоi звiтностi Пiдприемства (який додаеться), вкIIючае:

Баланс (Звiт про фiнштсовий стан) станом на З1.12.2018 р.;

Звiтi про фiнансовi резулътати (Звiт про сlкупний дохiд) за 2018 piK;

Звiт про ру( грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 piK;

Звiт про власний капiта.il за 2017 piK;

Звiт про власний капiтал за 2018 piK;

Примiтки до фiнансовоТ звiтноотi за 2018 piK,

розdiлu: вiдповiдальнiсть 1тrравлiнського персоналу за .фiнансову звiтнiстъ та

вiдповiдальпi.ru аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi викладенi в звiтi незаJIежного аудитора,

2- Звim рро iц|,!4,i правоq,i.mа рееуляmорнt вцпtоzu

В i d п о в i dH i с mь р о зл4iрlз!!
Станом на З1 .|2.201r'7 року загалъна

складав 8 852 тис. грЕ. у звiтному перiодi BiH

cTaTTi кВласний капiтал>
грн. i станом на З1.12.2018

BapTicTb ба.rrансовоi
збiльшився на б тис.

даними:R RSR тт,тс н R позпiзi статей хаOакте з и

Е[азва cTaTTi (тис. грн.) 31.12.20|7 р. 31.12.2018 р.

запеестрований (пайовий) капiтал 5 000 5 000

Капiтал у дооцiнках 26 21

резервний капiтал 2 500 2 500

rЪrпоз"одiлений прибугок (непокритlй 9ýцт9ý) \ з26 | зз,7

всъого 8 852 8 858

активlв.
резеовнuй капimал склаJtае 50 вiдсоткiв вiд статуIного капiта,T у i становить 2 500 тис.

грн.
чuсmi акmuвu
Рiзниця мiж розрахунковою

капiталом (5 000 тис. грн.) становить

Збiльшення розмiру власЕого капiталу сталося внаслiдок отримаЕому по наслlдках

роботи за 2018 piK 
"р"ОУrку 

в cyцi 11тис.грн., з врахуванням якого балансова стаття

кНерозrrодiлений пр"буток (непокритий збитокj> Пiдприемства стаЕом на 31,12,2018 рокУ

склала | зз"7 тис,Й. Ёiо"овiдно .бiпu-"пuсь, в порiвняннi з 20t7 роком, i BapTicTb tмстиХ

вартiстю Iмстих активiв (s 858 тис, грн,) i статутним

3 858 тис. грн.
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BapTicTb чистих активiв Пiдприемства вiдповiдае вимогам cTaTTi 155 Щивiльного кодексу

Украiни.
idHicmb

Ми пiдтверджуемо, що станом на 31 грудIя 2018 року розмiр зареестрованого

статутного капiталу, який вiдображено у фiнансовiй звiтностi ПрАт к.щiловi партIIери},

вiдпЬвiдас розмiру, заявленому у стат}"тних документах i становить 5 000 000,00 (п'ять

мiльйонiв) гривень 00 коп. BiH сплачений повнiстю грошовими коштами.

Ф о рлlу в ання m а с пл аmа з ар е е с mр о в ан о z о с m аmуmн о z о капim алу

уо *. Йуu*", Пiдrrр".rЙа розмiр статугного капiталу збiльшувався до рiвня,

необхiдного для виконання вимог законодавства УкраiЪи для здiйсноннrl Пiдприемством

професiйНоi дiялъноСтi на фондовому ринку финку цiнних паперiв).

Згiдно з установчими докум""*r",-rrр.д'явленими ПiдприемствоМ станоМ на 3l,]2.2008

роtч, статутний капiтал праТ ,,foiловi партнЪри" складав б00 000 (шiстсот тисяч) гривень, BiH

розполiля""" ,а 600 000 штук простих lr"rrrr"* акцiй (номiнальною вартiстю 1 (одна)) грн,

i.o*rru, якi булИ випущенi в документарнiй формi IIа весь розмiр статутного капiта,ту,

склад акцiонерiв та iх частки у статугЕому капiталi стшrовив:

J\ъ

п/п
Найменування акцiонера

кiлькiсть
Акцiй(шт.)

Сумао грп.
Y"у

Статуг.
Фондi

1 Компанiя ..Expert management L.L.C." 49 600 49 600,00 8,27

2 Койпанiя..Lоsistiс solution international LTD" 48 810 48 810,00 8,1 5

a Жеваго о.В. 48 |24 48 124.00 8.02

4 Шалаев Е.Д. 4з 600 43 600,00 111

5 Гчдов К.В. 9 866 9 866,00 |,64

6 ТоВ"Нафтохiмiмпекс" 46 000 46 000,00 7.6,7

"7 тов ..газотрчбнi технологii 59 000 59 000,00 9.8з

8 ТОВ"Гармонiка" 59 000 59 000,00 9"83

9 ТОВ "Iндастрiал-КонстракпIн" 59 000 59 000.00 9.83

10 ТОВ "Кастрiп-Техrrологiя 59 000 59 000,00 9.8з

11 ТОВ"ооендне пiдприемство NЬ 1ЗЗ" 59 000 59 000,00 9.8з

|2 ТОВ"Укртехвуглець" 59 000 59 000,00 9,83

Всього: б00 000 б00 000.00 100

ринку.
НовимИ iнвестораЛли (акцiоНерами) ПрАТ ,,,Щiловi uартнериО' стЕuIи ще 4 резиденти,

i особи по законодавству УкраiЪи, а саý[е:1 осоои по законоДавствУ у краrни, i1 Uix,Lvr\,,

}&
п/r

Еайменування (iHBecTopa) акцiонера
Itод

едрпоу Юридична адреса

1 тов "хiмiчнi технологii" з2з4479з м. КиiЪ,вул. Ялтинська, 5-б

z. ТоВ (ПЕРТ) з526з995 м. Киiв, вул.. Кiквiдзе, 11

a ТОВ <Агрiбiзнес> з23126з0 й. к"iв,*ул. Академiка Т;щqД9Р9J]

4. ТоВ <Хiмоеактив> з2з448|4 м. ItиiЪ,вул. Ялтинська, 5-б

У сiчнi 2009 року на чергових загаJIьних зборах акцiонерiв (протокол Jф 8 вiд 20,01,09

р.), було прийнято рiшення про збiльшеншI розмiру статутного калiтшrу Пiдприемства на

4 400 000,00 ( чотири мiльйони чотириста тисяч ) грЙвень, шJIrгхом збiльшення кiлькостi акцiй

iснуточоi-rori"-"rroi BapTocTi, за paxyTro1 додатков1aх BHecKiB, Розподiл акцiй, Пiдприемство

проводило шляхом .ф"rо.о (приватного) iх розмiщення. Зазначена iнформацiя була

опублiкована в офiцiйному друковаЕому органi,ЩержавноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового

Пiсля Bcix внесеЕих змiн, статутний капiта,т ПрАт ,,,Щiловi партнери" скJIав 5 000 000,00

(п'ять мiльйонiв) гривень (з 1рахуванням ранiш. "r...rr"* 
600 000 (шiстсот тисяч) гривень) i,

йуu ро.rrодiлений й s ооо'оdб 1rr'rru мiлъионiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною

вартiстю 1 гривня за кожну. Форма iснуванrтя док}ментарна.



згiдно з прийтrятим рiшенням дата початку розмiщення акцiй (що додатково
випускаюТься) - 26 лютого 2009 року, дата закiнченюI розь[iщення акцiй - iб березня 2009 року.

Зазначений випуск акцiй був зареестрований ,Щержавною комiсiею з цiнних паперiв та

фондового ринку (свiдоцтво }{Ь З211/09 , д&лареестрацii |7 .02.09 р., дата виДачi 07.04.09 Р.).
Ранiше виданi Свiдоцтва дкцпФр тrро реестрацiю випуску акцiй вiд 15.02,07 р. ]ф 75l1l07,

та тимчасове свiдоцтво вiд 1,7.02.09 р. JФ З211/09-Т втратили свою чиннiсть.
Як свiдчаТь поданi до перевiрки бухга-птерськi документи (виписки з ВАТ <<Банк,,Фiнанси

та Кредит", платiжнi доруrення), у березнi 2009 року, на пото,ший рахунок ЗАТ ,,,Щiловi

партнери", в повному обсязi, надiйшли кошти в рахунок оплати додатково емiтованих простих

iменних акцiй Пiдприемства, що пiдтверджуеться платiжними дорученнями IIаведеними у
наступнiй таблицi:

ЛЬ та дата
платilrсного
допyчення

Найменування акцiонера Сумма (в грн.)

04.0З.09 Ns 2 ТоВ "Касmiп-Технологiл> 4з2 665,00

04.03.09 Jъ i5 тов Газотрубнi технологii) 4з2 665,00

04.0з.09 ]\ь 12 тов кгармонiко> 4з2 665.00

04.0з.09 J\ъ 41 ТОВ <Укртехвyглець) 4з2 бб5"00

04.03.09 Ng 12 ТОВ кIндасmiал Констракшн) 4з2 665,0а

04.0з,09 м 87 ТоВ кНафтохiмiмпекс>> з37 з33.00

16.0з.09 Ns 10З ТоВ"Нафтохiмiмпекс" 100 000.00

16.03.09 J\ъ 159 ТоВ кХiмпеактив)) i90 000,00

16.03.09 J\ъ l58 ТоВ кХiмреактив)) 120 000.00

l6,03.09 Jt 157 ТоВ <Хiмпеактив) 80 000,00

16.0з,09 ль i60 ТОВ <Хiмреактив) 42 б65.00

16.03,09 }lъ 50 ТоВ <Агпiбiзнес> 190 000,00

16.03.09 Ns 51 ТоВ <Агрiбiзнес> 190 000,00

16.0З.09 Ns 51 тов кдгрiбiзнес> 70 000,00

16.0з.09 м з8 ТоВ (ПЕРТ) 190 000,00

16.0з.09 Nb 39 ТоВ (ПЕРТ) 18б 000,00

16.0з.09 Jъ 40 ТоВ (ПЕРТ) 90 000.00

l6.0З,09 Ns 28 тов"х мiчнi технологii" 190 000,00

16.0з.09 Jъ 27 ТоВ"Хiмiчн технологiг' 147 400,00

l6.0з.09 Jю 26 тов"х мlчн технологii"' 1 10 000,00

16.03.09 Ns 29 тов"х мiчнi технологiг' з 217.00

всъоrо н,цлtЙшло на потоqцц]Й рАхунок 4 400 000,00

Протягом 2010 - 2018 poKiB, не вiдбувалося змiн в розмiрi зареестрованого статутного

капiта-llу.
Зu д*"r" Еаведеними в фiнансовiй звiтностi, зареестрований статутний калiтал ПрАТ

к,Щiловi партнери> станом на 3] грудня 2018 року складае 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв)

гривень, uiH розполiлений на 5 000 000 (п'ять мiлъйонiв) простих iменних акцiй, номiнальною

вартiстю 1 гривня за кожну. (Свiдоцтво дкцпФр про реестрацiю випуску акцiй вiд

15.10.2010 р. за JtЪ 901/1/10, видане 10 березня 2011 року).
ЗгiднО кЗведеноГо облiковОго реестрУ власникiв цiнних паrrерiв), скJiаденого публiчним

акцiонерНим товарИствоМ кНацiонаЛъниЙ дегiозитаРiй Украiни>>, власникшли ПрАТ <Щiловi

IнеDи) с як юридичн1, так 1 Фlзичнl >соOи

Учаснuкu
Розл"tiр часmкч

в сmаmуmному капimалi
{в еон.)

Розмiр часmкч
(у вiOсоmках)

гудов костянтин в олод4мI,р!цич 119 в9в,00 2,з97960

довгош олЕксАндр миц4цJI9Е}rч 10 000,00 0,200

тов "}IАФтохIмIмпЕкс" 465 025,00 9.з00500
,,хIмIчнI тЕхнологII" 450677,00 9,01з540



тов "хIмрЕАктив" 4з2 665,00 в,653з0

тOв "пЕрт" 466 000,00 9,з2000

тов "кАстрIп-тЕхнOло гш" 491665,00
9,вззз00

ТОВ ,ОРЕНДНЕ

пIЛПрИеМсТВ0 N9lЗЗ"
59 000,00

1,1в0000

тов "гоБАрт" 450 000,00
9,000000

тOв "IндАстрIАл
кOнстрАкшн"

491665,00
9,взз300

ТOВ "Газотурбiннi
технологii"

491665,00
9,вззз00

ТОВ "Укртехвуглець" 491 665,00
9,вззз00

тOв "гАрмонIкА" 4в1665,00 9,6ззз00

НЛУ чповноважений на зберiгання 9в 410,00 1,96в200

100,00 0kВСъоГ0: 5 000 000,00

vr*'Jlr^v^" ^*^-^^-"'"^^;:;:"^;;, 

", 
"o..,b-i покчl\,f€ 5 000 000,00 (п,ять

вiдповiдае розмiру, заявленому у статуп{их док}ментах 1 стаЕовить

сmаmvmно?о капIl,палУ. 
(ошти булиBHeceHi Для формуваЕня статутного кашталу I

професiЙЕоi дiяльностi на ринкУ цiнних паперiв Пiдприемства,

У Пiдприемства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо:

несплачеЕих штрафних санкцiй за пор}.шеIIнII закоЕодавства про

числi на ринку цiнних паперiв.
Iнфо^чацiя шоdо пов,язанuх осiб, якi було всmановлено ауdumором В Процесi Вuконання

по оuе dyp qуdumу ф iH ан с о в ot з вimно cmL

Д",,ou'".u""@ПpATк,Щiлoвiпapтнеpи))нaлеЖaтЬaкцioнеpи'пepeл1чoн1BpoзД1Л1
кФормуваншI та сплата зарее9трованого статутного капiта;lу>. HixTo з них не володiе часткою в

статутному капiталi Пiдприемства яка б перевищуваJIа 10 вiдсоткiв, Протягом 2018 року

Пiдприемство IIе мЕtло взаеМовiдносин з пов'язаltими сторонами.

Фiзичнi особи, якi налеЖитъ дО ключовогО управлiнсъкого персонаJIу ПрАТ к,Щiловi

IIартнери)]- 
ionoua НаглядовоТ ради - Петрунъок LM,;
Чдени наглядовоi рiли - Фесенко О,В,, Артеменко О,О,;

,Щиректор Пiдприемства Гулов К. В.

@ДжyeМo'щocTaIIoМнaЗ1ГpyД{я20i8poкypoзмipЗapе€сTpoBaнoгo
статутЕого капiталу,'uпrY, вiдображеIIо у фiнансовiй звiтностi прАт :4ж1,"J:x.Ii:Y3,,

мiльйонiв) гривень 00 коп. BiH сплачений повнiстю грошовими коштаI\{и,

днаrriЗ джереЛ формранНя статутнОго капiтф.ПрАТ.<,Щiловi партнери> показав, що BiH

сформований виключно за рахунок грошових коштiв акцiонерiв, дJUI його формуванIU{ не

залуIаJIисъ: векселi, нематерiальнi активи, бюджетнi кошти тощо.

додаr*ового u"rryany акцiй за перiод, що перевiрявся, не проводилось, Також

Пiдприемство не ВИК}rIIа,.Iо власнi акцii протягом звiтното перiоду.

Пiдприемство Ее ВИПУСКа,IIо процентнi облiгацii, дисконтнi облtгацr1, цlльов1

використанi на здiйсЕення

сfIлати податкiв та зборiв,

фiнансовi послуги, у тому

HaнaшyДffiЛ'IДaтиcклaДaнняфi"u''.o"oiзвiтнoстi(31.12.2018P.)дo
дати аудиторського висновку, не ст.lJIося подiй, якi маrrи б с;rгтевий вчли/в,l_ф_lY1,::Yrжт
ЦОLУL cLJAYL\vYwD^vr:;"";;;:";;;;-"*i",uorocri 

По_ (вiдповiдно До МСБО
Пiдшрисмства та привести до знаIших змiн BapTocTi його чистих активlв (

(безпрошеНтнi) облiгаuii, а також iпоте,шi цiннi rrапери,

10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду>).



2. ]. IHula фiнансова iнфорл,tацiя вidповidно dо законоdавсmва
Немаmерiальнi акmuвu
Станом на 31 грудня 2018 poKiB у складi

вiдсутнi:
основних засобiв та нематерiальних активlв

HeMaTepia,TbHi активи та ocHoBHi засоби, оформленi у заставу;

"a*urapi-bHi 
активи та ocHoBHi засоби, щодо яких с обмеженНя праВ власностi.

витрати rru uйорr"зацiю нематерiа,тьних активiв включенi до адмiнiстративних витрат в

звiтi про сlкупнi прибутки та збитки.
у ПЦrrрr"*.r"u вiдсутнi HeMaTepiaTtbHi активи, класифiкованi як утримуваЕ1 для

продажу чи включенi до лiквiдацiйноi групи.
Станом на З 1 ,I2.2OI8 р. первiснЪ BapTicTb нематерiалъних активiв склада€ 64 тис. грн,

НакопичеНа амортизацiя - 57 тис. грн, Вiдповiдно заJIишкова вартiстъ - 7 тис, грн,

нарахування зносу нематерiальних активiв здiйснювалось прямолiнiйним методом,

окремо за кожним об'ектом, виходячи зi строку 1х корисного використання,

OcHoBHi засобu 
.\т.\/ пс,нпRrтi зясобИ ПiпппиемСтва (l cTi)СтаноМ на З1 груднЯ 2018 рокУ ocHoBHi засобИ ПiдприемСтва (пО первiснtЙ BapTol

становлятЬ 154 тис..рrr. Зu.-ьна сума зносу складас |26тис, грн, що пiдтверджуетъся даними

оборотного балансу по рахунку 131 <знос основних засобiв>, Вiдповiдно запишкова

(балансова) вартiстьосновних засобiв станом на31r]12.2018 р. складас 28 тис, грн,

Фiнансовi iHBecmuuii'
Пiдприсмство мас як довгостроков1, так 1

Загальна BapTicTb фiнансових iнвестицiй
в тому числi:

- довгострокових фiнансових iнвестицiй

поточнi фiнансовi iнвестицiТ.
станом на З1.12.2018 р. складас 1,9 219 тис, грн,

- поточнИх фiнансоВих iнвестицiй - 14 282 тис, грн,

Станом на З 1 .|2.20}8 року справедлива вартiстъ довгострокових фiнансових iнвестицiй

складас 4996тис, грн. Витрати та доходи вiд змiни справедливоi BapTocTi фiнансових

iнвестицiй u"з*uu-йсь в складi фiнансових результатiв в Mipy iхнього виникнення,

Пiдприемство веде urr-й".rrr"й облiк як за u"дuй" фiнансових вкладеЕъ, так i за

об' сктами iнвестування.
на кiнець звiтного перiоду на баrrансовiй статгi кпоточнi фiнансовi iнвестицiт>

облiковlтоться вкладення, зробленi у акцii iнших пiдприсмств. Витрати та доходи вiд змiни

справедлИвоТ BapTocTi фiнансОвих iнвестицiй визнаu-".u в складi фiнансових результатiв в

Mipy iхнього виникнення.
Порiвняльна характеристика балансовоi cTaTTi <Поточнi фiнансовi iнвестицii>> за 201]-

)

14282 тис. грн.
пiдприсмство застосовуе професiйне судження

iHcTpyMeHTiB, що входятЬ до складу фiнансових активiв,

rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy,

факторах.

Протягом 2018 року витрати вiд змiни справедливоТ BapTocTi iнвестицiй склаJIи 95 тис,

.рr,; ,rupboBaHi до"одй вiд змiнИ справедлИвоТ BapTocTi iнвестицiй + 641 тис, грн,
- 

продажу цiнних паперiв в звiтному перiодi не здiйснювалось,

справедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй на кiнець звiтного року становить

щодо TepMiHiB утримання фiнансових
Професiйне судження за цим IIитанням

його прибутковостi й динамiцi та iнших

()] ll tlоки (тис. гDн

Найменування

Станом наЗ1.|2.201'7 р. Станом на 31.\Z.ZUIб р.

Оцiночна
BapTicTb

Вiдсоток в
активах

Оцiночна
BapTicTb

Вiдсоток в
активах

акцii |з 922 50 |4282 52



оцiнка iнвестицiй та ix класифiкацiя вiдповiдають вимогам Мiжнаролних стандартlв

фiнансовоi звiтностi.
Розрахvнкu з dебimоралtu
Станом "u зr.руд",2018 року довгострокова дебiторська заборгованiсть не

облiковуеться.
На кiнецЬ звiтногО перiоду на балансi Пiдприемства облiковусться rroTolma дебiторська

заборгованiсть в загальнiй сlмi-7695тис.грн. i в розрiзi статей дебiторсъка заборгованiсть

ха l y1-5 )я на0,1Yrrним чиttul\t.

Пебimоtлська заборzованiсmь (muс. zpH,) : 20]7 piK | 2018 piK_
за проджцiю, товари, роботи, послуги | 579 7 687

за виданими авансами 24 4

ГнЙа поточна дебiторсъка заборгованiсть 4

Bcbozo 1 б03 7 б95

оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюетъся за сIIраведливою вартlстю, яка
потокiв на дату

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваIIих контрактних грошових

rIиHoM

оцlнки.
дна;riтичний облiк розрахункiв з дебiтораý4и ведетъся окремо по кожцому шдприсмству,

органiзаuii, ycTaHoBi, з якими здiйсrтюються розрахунки,
вся вищевказаIIа дебiторська заборгованiсть с поточною, аJIе на заборгованiстъ, що не

була сплачена У 2018 рочi, керiвництвом Пiдприемства було прийнято рiшеншI нарахувати

резерв очiкуваних збиткiв в cyMi 14,0 тис, грн,

Д ов zо сmроковi з о б оdж_ання i заб езl!ечення

на кiнець *l*o.o перiолу в фiнансовiй звiтностi Пiдприсмства рахуються як

довгострОковi таК i поточнi зобов'язацня iзабезпечеЕня на зальIlу суму 18 З89 тис, грн,

Так, на початок звiтного перiоду iншi довгостроковi зобов'язання облiковув€ulись в

загальнiй cyMi 5 000 тис. грн. на кiнеlдь 2018 року воЕи зменшились на 100 тис, грн, i стшлом на

з|.t2.2о1'8 року склаJ,Iи + qоо тис. грн. Рiзниця (rnu u"rr"*a в наслiдок прострочених cTpoKiB

давностi) вiднесена В дохiД Пiдфиемства. Iiерiвничтво здiйснюс постiйний монiторинг

змiнення кредиторськоi заборгованостi.
Поmочнi зобов'язання i забезпечення Пiдприемства в порiвняннi з 20t1 роком (|з757

,".. rрrr;.бir* на268""...рrr- i.iaнoм на 31.12.2018р. складають 1З489 тис, грЕ,, в

тому числi: . л__л _ятт .

Поточна кредиторська заборгованiстъ за розрitхункапли з бюджетом - 2 тис, грн,,

Iншi поточнi зобов'язання - 13 487 тис, грЕ,

дналiти.ший облiК розрахlтrкiВ з кредитораI\4и ведеться окремо по кожному

гliдприемству, оргаЕiзацii, ycTaHoBi, з якими здiйснюються розрахуIIки.
У звiтноМу перiодi, ПiдприемСтво нараХ}ъ-О до"iд на кредиторську заборгованiсть з

tIростроч.ним TepMi"o* u "у"i'Z+з,".. 
.рr. ЗЬгальна сума як довгостроковоi, так i лоточноТ

кредиторськоi заборгованостi, з простроченим строком давностi, яка в звiтному перiодi була

uiдrr.."пu на фiнансОвий резулътат Пiдприемствq становить З4З тис. грн,

вимоги МiжнародЕих стандартiв бiпансовоi звiтностi та тIинного законодавства Украiни

дотримуються.
Гроu,tовi коu,tmu mа ix еквiваленmu

Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових

яка дорiвнюе ix номiна-пьнiй BapTocTi.

для здiйснення господарських оIIерацiй Пiдприемством вiдкритi насryпнi рах},нки:

- ДТ кУкрСиббано мФО з51005 - поточний рах}цок 260б15s263з500 (в нацiоналънiй

валютi).
- ПрДт <КБ <дкоРдбанк> мФо 3s0634 - ilоточний рахунок 26509а15759001 (в

нацiональнiй валютi).
Розрахункiв в iноземнiй ва.тпотi

коштiв здiйснюстъся за справедливою варflOтIо,

Пiдприемство не здiйснюва,то.



.Щанi виписок поточного рахунку вiдповiдають даним синтетичного облiку. По BctM

операцiям, якi вiдображенi в виписках банку, пiдкладенi вiдповiднi документи.
Банкiвськi операцii ведуться в вiдповiдностi з встановленим порядком. Грошовi кошти,

вiдображенi в Ба"тансi (Звiтi про фiнансовий стан) Пiдприемства на кiнець звiтного перiодУ
складають 239 тис. грн.

Аулиторами не встановлено порушень у веденнi облiку зазначених операцiй, якi могли б

вплинути на данi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства.
Вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та чиЕного законодавства УкраiЪи

дотрим)тоться.
Iншi показники
Облiк doxodiB mа вumраm

.Щохiд вiд надання послуг вiдобража€ться в момент виникнення незалехtно вlД ДаТи

надходження коштiв i визначастъся, виходячи iз ступеня завершеностi операцii з наданrш
послуг на дату ба,rансу.

Загальна сума доходiв якi отримаJто Пiдприемство по наслiдках роботи за 2018 piK в

порiвняннi2017 ( )1 ком наtsелена нищс (lис.
н ali"t 4 е ну в qн н я d о хо d i в 201В piK 2017 piK

Чистий дохiд вiд реалiзацii ToBapiB [виконаних
побiт. послчгl 7021 5l

Iншi операцlйнi доходи 1 825 з5в7

у mому чuслi:
дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються
за справедл ивою вартiстю

1482 з587

[ншi Фiнансовi доходи з76 75

всьоzо doxodiB q 222 з 71з

Витрати визнаються у звiтi про rrрибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначеннЮ Та

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Загальна сума витрат, якi отримало Пiдприсмство по наслiдках роботи за 2018 piK, в

порiвняннi2017 роком наведена ниIце (тис. грн.):

Найменування витрат 2018 piK 2017 piK

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB
побiт. послчг)

6 9з7

Ддмiнiстративнi витрати 9\9 797
Iншi опеоацiйнi витрати 1 з5з 2 855

Витрати з податку на прибуток 2 1,1

всьоzо вumDаm 9 209 з 652

Порiвняльна узагальнююча iнформацiя про отриманi доходи i витрати наведена нижЧе.

Наймелryвання 2018 piK 20i7 piK

.Щоходи (тис. грн.) 9 222 л1 / -tJ

Витрати (тис" грн.) 9 209 з 652

Чuсmi прuбуmкu (збumкu) +11 +50

Чuс muй ф iH а н с о в u й р е зуль m а m прuбуm о к (з б um oKI П id пtэuслt сmв а
Розкриття iнформацii наведено в <Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукУпний

дохiд)>, 1 роздiлi пасиву <Балансу (Звiту про фiнансовий стан)) та (Звiт про власний капiтал>.

По наслiдках роботи за 2018 piK ПрАТ <!iловi папери>> отримало прибуток в cyMi
11тис.грн., а з урахуванням прибутку позаминулих poKiB у cyMi |З26тис,грн. балансоВа



стаття (НерозпоДiлений прибуток (непокритий збиток)> Пiдприемства станом наЗt.|2.2018 р,

склала 1 337 тис. грн.
дивiденди у звiтному перiодi не Еарzжовуваjlись та не сплач}ъались

"Поо aKtlioHepHi
lcll з

в a*'fй дirоu"оari гпдприемство керуеться вимогами викJiаденими в положеннi про

розкриття iнформацii "*iт"rriЙи цiннtтх гrаперiв (Рiшення вiд 3 грудЕrI 2013 р. N 2826 (з

-_л_л *л_:л--. тт:--л,,лrrлтDл плпqDяпп пп,одйu*"*" .rirrurи та доповненнями). Протягом звiтного перiоду Пiдприсмство подавало до

koMiciT ПовiдомленнJI про особшlву iнфьрмаuiю, яка розмiщена на сторiнцi веб-сайта за

адресою www,depar,pat,ua 
Закону Украiни кпроСтан корпоративного управлiння в цiлому вlдповlдае вимог€lм J

акцiонернi товариствa>.
Керiвництво ПрДТ <,Щiловi партIlери) здiйснюе постiйний монiторинг щодо якост1

активiв та структури капiтыу, ".rй"пе""' внугрiшнього обмеження обсягу лебiторськот

заборговаНо.ri-u активаХ ПiдприемСтва, дотриманнrI показникiв пруденчiйЕих нормативiв, що

обмежують ризики професiйноi дiяльностi на фондовому ринку.
BapTicTb.r".r"* активiв Пiдтrриемства станом на31.|2.2018 р, становить 8858 тис, грн,

ризикiв сугтевого викривленшI фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства не

iдентифiкОвано - немас розбiжностей в облiкових записах, не виникло суперечних або вiлсутнiх

доказiв, вiдсутнi проблемнi або незвичайнi стосунки мiж аудитором та управлiнським

,r"р.оrr-о*, обrrir.оuа полiтика вiдповiдас виду дiялъностi Пiдприемства.

Пруdенцiйнi показнuкu
ПИrrр""*ar* забезпечуе дотриманюI показникiв пруленuiйних Еормативlв, що

обмежlтоть ризики професiйнот дiяльностi на фондовому ринку
iнбормаЧiя щодО розрахунКу пруденuiйних нормативiв для визначенЕя plBIUI ризику

Пiдприемства станом кiнецъ 2018 року наведена нижче,

показнuкu
Р о зр ахун о к пру ё е нцiйнuх
нор]иаmuвiв на 3].]2,18 р,

Нормаmuвне значення
показнuка

Розмiр регулr{тивного
капiта,rу, грн.

62946|9,82
мiнiмалъний розмiр
реryJuIтивного капiталу
1 000 000.00 грн.

Норматив адекватност1
пегчJIятивного KarriT N|у, Уо

49,6285 не менше 8 о/о

Норматив адекватност1
капiталу rтершого рiвня, О/o

49,4627 Ее меЕшо 4,5 ОА

Коефiцiснт фiнансового
пеRепиджч

2,117],. в межах вiд 0 до З

Коефiцiент абсолютноi
лiквiдностi

0,6ззб не менше 0,2

пiдприемство розраховувало yci передбаченi законодавством пруленuiйнi показники та

IТОДаВа,lО ix в устаНовленомУ порядку до Ьацiона.ilьноi KoMicii з цiнних пагlерiв та фондового

ринку. Пруленuiйнi показники Пiдприемства вiдповiдають встановленим Еормативам,

Активи зобов'язання
власний капiтал

(гр. 1-гр.2)
21 247 18 389 8858



наведений piBeдb показникiв пруленuiйних Еормативiв Пiдприсмства мiнiмiзуе вплив

ризикiв на його дiяльнiсть.

ФормуваНrr" "*пuд]Бiu"iВ управлiння Приватного акцiонерного товариства (лIJIUI,I

_,i*-л_i-,тл -n г.гя,г*rгтJ пiппписмства. Кiлькiсний склад сфорМОВаНИХ
rlФУrrrvУrr" 

_- .,о' ,ъ.штrттiптт вимогам Статуту. На IIrдприемств1
opiaHiu управлiння та ix функцiонlъання вlдIIовlдае

,,i о6лл'" oorrinTTeniB ПоложенНя tiрО нагJIjIдову раду та
.uru.рдй"ъ Попо*ення про загалънi збори акцiонерiв, Положення tiро

ЗагалънiЪбори акцiонерiв, Наглядова Рада,,Щиректор.1I J''\JPrr ФАЦlvrrvУrР 
)orB роцi гrроведенi в TepMiH, визнаЧеЕИй ЧИННИМ

Щорiчнi загалънi збори у{асникlв у /UIб роцl. l1iJy_:"j:*ллr_лл 
Бт,rrлгqаtr ?ятrоттv Vкпаiъи

.uпо'о#JjJfiп:3#Ъ;й-in;;;;;^йdй""" * uioo*y вiдповiдае вимогам ЗаКОНУ УКРаiНИ

кПро акцiонернi товариства>>,

вid

Вн

rcmь

uio'ouioЪ";;;;;^ы;;;;"r"u ЧпрuТни, Гl_оложенню про спужбу внутрiшнього аудиту

--- л_--л-л-..._ J.i-аqппрпТ aBiTтrOCTi_ якавlдповlда€ tsимUlа
(контролю) та забезпечус виконu"rr" rйдiв необхiдвих для ,поuд**," фiншrсовоi звiтностi, яка

не мiститъ суттевих викривлеЕь,
пiсля здiйснення необхiдних аудиторсъких процедур, аудитори прийшгя до висновку)

що створена на Пiдприемствi .".rbru "нутрiшнiо.о 
аудиту (контролпо) спрmdована на

упереджеНня, виявлення i виправлоЕшI суттевИх помилок, забезпечентrя захисту i збереження

активiво IIовноти i точностi облiковоi докlментацii та включае а,lцлiнiстративний та

бухгалтерський контроль.

дiюч, на прдт кщiловi партнери)) систему внугрiшнъОГО КОНТРОii *"j::л:?ЭЧ
задовiльнОю, ОцiнюючИ u"rц"rr*.д"оЁ, наN,{и зроблено висIIовок щодо вiдповrдrостr

систsми внррiшнъого аудиту (поrrrfrоЙ, необхiдяЪi для склшання фiнансовоi звiтностi, яка

не мiститъ суттсвих викривдень унаслiдок шахрайстваабо помилки,

Налли отриманi' ,r".uroui свiдченrтя управлiнського ",р_,::лТу 
Пiдприсмства про

наявнiстъ рооо* лоry-енri" внуrрiшнього аудитора за перiод що перевlрявся,

Вiдповiдно до МСА б10 ,,B;;;".rurrn" робоr" внутрiшнiх аудиторiв" ми вибiрково

використали робочi документи внутрiшнъого аудитора ПрАТ кЩiловi rrартнериD,

'#,,*о рух грошових кошч (,u ,рry:y ,:l:1y)j_.':ло:л:::iниt кад1;. та

,,Примiтки до рiчноI фiнансовоr ,"i;;;.; й.йIiдприемством IIа ocнoBi даних облiкових

реестрiв'u*Ур'*iв-ордерiв.ПоказникицихзвiтiввiдповiДаrотьаналогiчнимIIоказникаМУ
кБалансУ (Звiт про фiнансовиИ .rЙп та <Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний

дохiд)>.
Фiнансовuй сmан
днаrriз показникiв фiнансового стаЕу та платоспроможЕостi Пiдприемства станом на

з|.tz.20il8 р. здiйснено за даними звiтностi Пiдприсмства,

значення на
31.12.2017 р,

значення на
31.12.2018 р,

Орiенmовне
позumuвне
значення
показнuка

!,02 1,08 0,25 _ 0,5

1,14 1,б5 1.0 _ 2,0

1,14 1,65 0,25 _ 0,5

0,з2 0,33
>0,5

2,|2 2,08
<1
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6. Коефiцiснт забезпеченостi власними
оборотними засобами

0,12 0,39
>0,1

7. Коеф цl€нт маневреност1 вJIасЕого каштаJIу 0.21 0,99 >0

8. Коефiuiент рентабельностi активiв 0,002 0,001
>0

збiльшення

коефiuiенm абсолюmноi'лiквidносmi обчислюеться як вiдношення суми грошових кошIтlв,

iх еквiва-ПентiВ i пото"*rИх фiнансОвих iнвесТицiй дО суми поточних зобов'язань (3 роздiлу
пасиву) i окладас 1,08. Зазначений коефiцiснт пока:lус, яка частина боргiв Пiдприсмства може

бути сплачена негайно за рах}цок власних обiгових коштiв.
КоефiuiеУm заzальiоi лiквidносmi fuокрummц) розраховуеться як вiдношення пiдсумку 2

роздiлУ активУ допiд"уrку 3 роздiлу пасивУ ба,тансу i складае 1,б5 та розкривае достатнiсть
p"ayp.iu (активiв) Пiдприсмсr"u д- rrогашення поточних зобов'язань, тобто скiльки активiв в

гривнах припадае на 1 гривIIю IIоточних зобов'язатть. Значення цього коефiцiенту за 2018 р.

,ron*yu, й ,ru 1 гривню зобов'язань доводиться 1,65 грн. IIототIних активiв.

коефiuiенm швudкоi_лiквidносmi свiдчить про платiжнi можливостi Пiдпри€мства щодо

сIIJIати поточних зобов'язань за умови своечасного проведеннJI розрахункiв з дебiторами, тобто

скiлъки найбiльш лiквiдних активiв припада€ на 1 гривню поточнlгх зобов'язань Пiдприемства

(розраховУеться як вiдношення грошових засобiв i iх еквiвалентiв та поточних фiнансових
Йuесr"цiй до пiдсlмку З розлiлу пасиву ба"тансу), i показус, що на 1 гривню потоIIЕих

зобов'язань 1rрипада€ 1,65 грн. швидко лiквiдних активiв Пiдприемства.
пл f_показус питому вагу

власногО капiталУ Пiдприемства в загальнiй cyMi коштiв, вкладених у його дiяльнrсть 1, свlдIмть

про можливiсть Пiдприемства виконати своТ зобовоязання за pax}TIoK використанIIя власних

кьштiв, а також Heia,TeжHicTb його дiяльностi вiд позикових коштiв фозраховуеться як

вiдношення пiдсуr,rку 1-го роздiлу пасиву до пiдсумку балансу) та складас 0,33.
заIIежнlстьзобов'.

пiдприемства вiд заIryчених коштiво та спiввiдношення його власного та позикового капlтаIу,

тобrо 11оказуе, скiльки на 1 гривню власних коштiв, вкдадених в активи Пiдприемства, припадас

кродитЕих коштiв (розраховуетъQя як спiввiдношення зашучених коштiв до пiдсумку 1-го

розлiлу пасиву ба,тансу) i складае 2,08.
HuJйl] засобал,tu дорiвнюе 0,39че

(розрахову€ться як вlдношення суми tIистого оборотного капiталу до величини оборотних

активiв).
kоефiuiенm маневреносmi власноzо капimалу дорiвнюе 0,99 та rrоказуе, яка частина

uпu"rrоБ ойruryБпорй.rоuу.rься для фiнансування rrоточноi Дiяrrьностi, тобто ВкJIаДеЕа В

оборотнi засоби, u inu - капiталiзована. Itоефiцiснт малrевреностi власного капiта-пу

розраховусться як вiдношенЕя чистого оборотного капiтаrry до власного капiтаirу.

кiефiцiенр ренmабельносmi akmuBiB дорiвнюе 0,001 фозраховусться як вiдношення суми

прибlтку 
-1iб"rпуffi 

..р.дrruорi"rrоТ BapiocTi активiв), та характоризуе прибутковiсть

використання активiв Пiдприемства.
Вuсновок про фiнансовuй сmан
в результатi проведеного ана-пiзу можна зробити висновок, що фiнансовий стан

пiдприемiтва не .ou.i' задовiльний, не Bci показники - iндикатори фiнансового стану -

вiдповiдають IIормативним вимогам.
PecypciB Пiдприемства не достатньо дJUI IIогашення його зобов'язань.

ПiдприсмствО не ма€ достатньО грошовиХ коштiв, щоб в короткий TepMiH часу

розрахратися iз своiми кредиторами. Для полiпшення значенЕя коефiцiснту рентабельностi
Ьктивiu Пiдприемству необхiдно активiзувати роботу по збiльшенню прибугку,

Враховlточи Те, що в Украiнi icHye невпевненiсть щодо можJIивого майбутнъого

nurrp"rny внутрiшньоi економiчноi полiтики та змiн в нормативно-правовiй базi. Ми не ма€мо

l1



змоги 11оредбачити можливi майбутнi змiни У цих умовах та iх вппив на фiнансовий стшл

Пiдтrрисплства.

(код еДРПОУ 24744403)
r vDФу,rчr,ч

вЕесене в РеестР 
"уо"""р1" 

та суб'екТiв аулитоРсьlоi дiяльностi, що ведетъся АудиторсъкоItl
/-----:- rа.,Б}п,пптт 'аrптr,г.tпст-кс!l пiяльностi. якi маюТъ IIраВо прОВоДиТи

палатоЮ Украiни (роздiп - Суб'ект".зудттчькоi дrяrьност1,

обов'язкOвий аудит фiоurrоuоТ звiтностi) за М 1756,

ffi1:l:=ЖЪЖ]}: 01001, киiв, urn. ЙЙевсъкого, бул.10, Оф.22|,ТеЛ,lфаКО 25З 327g
\naLI.TrY rтпсп

ffiЖffi;;йiрказлiйсненана"йЬi*т:":ylJж*"тт:;:ж}п,iffi *xHJ
J\b 137;r"fi,ъ;;йdff;;;rй;' Mix тов nAБк-Аудит> та Приватним аКЦlОЕеРНИМ

товариством <,Щiловi партпери>,

Перевiрка проводилась . 99 сi,шя по 09 квiтня 2019р, за мiсцезнаходжошям

ПiдприемСтва за йБ' озоsо, м. Киiво вул. В. Гетъман* буд,27,

Тенякова IIаталiя Аго-Жанпiвна

Серrпuфiкаtп ауdumора Cepi| Д М 003900

,Щиректор з аудиту

09 квiтня 2019 р.

Костянтин Вiкторович

ауdumора Cepil Д No 003897
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Аулитор
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