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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) 

щодо фінансової звітності  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС - ІНВЕСТ», 

 станом на 31 грудня 2017 року 

 
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР), 

- Учасникам та керівництву  ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (надалі по тексту - Компанія) 
 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «БІЗНЕС - ІНВЕСТ», що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 

31 грудня 2017 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про власний капітал, за рік, що закінчився на визначену дату, а також стислий виклад 

суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток до річної фінансової звітності. 

 

На нашу думку, за винятком питань, описаних в розділі Основа для думки із застереженням нашого 

звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 

стан Компанії на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною 

датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

 

1. Компанія у статті звіту про фінансовий стан «Поточні фінансові інвестиції» відображає балансову 

вартість поточних фінансових інвестицій, зокрема акцій українських підприємств. Отримана нами 

інформація з відкритих джерел свідчить про зменшення справедливої вартості цих фінансових 

активів на кінець звітного року на 7091 тис. грн..  

Облікові дані свідчать про те, що якби Компанія визнала витрати від зміни вартості активів які 

оцінюються за справедливою вартістю, то вартість поточних фінансових інвестицій і нерозподілений 

прибуток на звітну дату у звіті про фінансовий стан мали б зменшитись на вищенаведену суму. 

 

2.  Ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо справедливої вартості 

фінансових активів (акцій українських підприємств) балансова вартість яких на звітну дату складає 

17693 тис. грн., оскільки відсутня будь яка інформація щодо вартості цінних паперів і фінансового 

стану на 31.12.2017р. цих об’єктів інвестицій. Ми не змогли визначити чи вимагалися б коригування 

показників фінансовій звітності за 2017 рік у зв’язку з цим питанням.  

 

3. Відповідно до статті 14 Закону України «Про господарські Товариства» та вимог статуту за 

рахунок чистого прибутку в Компанії створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного 

капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку у 

розмірі 5% до досягнення зазначеного розміру. На звітну дату статутний капітал Компанії складає 

200000 тис. грн., нерозподілений прибуток на початок звітного року – 37270 тис. грн., на кінець – 

39449 тис. грн., але кошти до резервний фонду учасниками не розподілялись.  
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Згідно вимог чинного законодавства та статуту на звітну дату резервний фонд повинен бути 

сформованим за рахунок нерозподіленого прибутку на початок звітного року і складати не менше ніж 

1864 тис. грн.. 

 Облікові дані свідчать про те, що якби Компанія сформувала резервний фонд у сумі 1864 тис. грн. та 

відобразила його в звіті про фінансовий стан, то нерозподілений прибуток на звітну дату повинен був 

би зменшитись на таку саму суму. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2015 року, прийнятих в 

якості національних стандартів аудиту (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 

стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 

звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, та етичними вимогами, 

застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані  нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Пояснювальний параграф 

 

1. Ми звертаємо увагу на Примітку 2.1 Умови операційної діяльності та політична ситуація в 

Україні в якій обумовлено наявність факторів економічної нестабільності, політичних та соціальних 

протестів які тривають в Україні, а їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою 

вірогідністю. Ці фактори та події можуть надалі мати негативний вплив на фінансовий стан та 

результати діяльності Компанії, характер цього впливу на поточний момент визначити неможливо. 

 

2. Як зазначено у Примітці 22 Операції з пов’язаними сторонами  Компанія визначила своїх 

учасників пов’язаними сторонами та розкрила інформацію щодо операцій з ними. У складі цих 

учасників є юридичні особи-нерезиденти реальні власники та контролери яких невідомі. За 

результатами здійснення нами процедур ми не можемо підтвердити повноту розкриття операцій з 

пов’язаними особами Компанії. 

Наша думка не модифікується у зв’язку з висвітленими питаннями цього параграфу. 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі Основа для 

думки із застереженням, ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питаннями аудиту, 

які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Дотримання пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку  

- У звітному році Компанія здійснювала діяльність з торгівлі цінними паперами, а також депозитарну 

діяльність депозитарної установи відповідно до отриманих ліцензій, і, регулярно звітувала щодо 

дотримання пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку до НКЦПФР, яка є 

для Компанії регулятором. Інформація щодо цього питання наведена у Примітці 26 за розділом 

Дотримання показників. Від того чи дотримується професійний учасник пруденційних нормативів 

залежить його ліквідність, покриття ризику, подальша ефективна та безперервна діяльність на 

фондовому ринку. Ми вважаємо дану сферу ключовим питанням аудиту. 

- Наші аудиторські процедури відносно цього питання включали перевірку розрахунків Компанією,   

на кінець кожного місяця, пруденційних нормативів відповідно до методики, яка викладена у 

«Положенні щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до 

системи управління ризиками», яке затверджене рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р..  

Ми також порівняли облікові дані, які використовувала Компанія для розрахунку кожного показника 

для тих видів професійної діяльності, які вона здійснювала протягом року, а саме: розміру 

регулятивного капіталу,  нормативу адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнту фінансового 

левериджу, коефіцієнту абсолютної ліквідності, коефіцієнту покриття операційного ризику. 

Ми також оцінили належний характер і повноту розкриття інформації щодо цього питання. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною 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 

Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 

або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, 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 невиявлення 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 обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінських 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 ґрунтуються на 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 розкриттям 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

 

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. 
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Ми також надаємо 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 обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

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. 
 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 
 

Цей розділ складений з урахуванням Вимог до аудиторського висновку що подається до 

Національної комісії з цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на 

ринку цінних паперів, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 12.02.2013 року N 160. 
 

 

Основні  відомості про Компанію: 

 

- повне найменування:       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» 

- ідентифікаційний код юридичної особи: 20301755 

- місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул. Шолом - Алейхема, буд.4/26 

- дата державної реєстрації:                        19.05.1994. 

- основні види діяльності за КВЕД:             

66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  

64.91 – Фінансовий лізинг 

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення 

66.30 – Управління фондами. 

 

- дата внесення змін до установчих документів: 08.09.2017. 

- перелік учасників які є власниками 5% і більше часток на дату складання аудиторського висновку 

(звіту незалежного аудитора): 

 

Таблиця №1: 

№ 

п/п 
Учасники Компанії 

Частка учасника у статутному 

капіталі станом на 31.12.2017 

у гривнях у відсотках 

1 Гребенюк Сергій Миколайович 19 000 000,00 9,5 

2 Дерішев В’ячеслав Володимирович  50 000 000,00       25,0     

3 АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 19 000 000,00 9,5 

4 ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД  19 000 000,00 9,5 

5 ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 19 000 000,00 9,5 

6 РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 19 000 000,00 9,5 

7 РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД 19 000 000,00 9,5 

8 ФАЛЕМІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  17 000 000,00 8,5 

9 ФІАСТРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 19 000 000,00 9,5 

ЗАГАЛОМ 200 000 000,00      100,0 

 
  
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо: 

 

а) Відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, складеної за останній 

звітний період, вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії.  
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Думка аудитора: 

На звітну дату у складі власного капіталу Компанія обліковує статутний капітал у сумі 200000 тис. 

грн., резервний капітал у сумі 0 тис. грн., а також нерозподілений прибуток у сумі 39449 тис. грн.. 

Статутний капітал: 

Компанія здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи та діяльність  з торгівлі цінними 

паперами (дилерську та брокерську) згідно отриманих ліцензій.   

Статутний капітал Компанії, як торговця цінними паперами, повинен відповідати вимогам п.1 статті 

17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV і складати не 

менше 1 млн. грн., який сплачений коштами. 

Статутний капітал Компанії, як депозитарної установи, повинен відповідати вимогам п.2 статті 14 

Закону України «Про депозитарну систему України» від 23.02.2006 №3480-IV і складати не менше 7 

млн. грн., який сплачений коштами. На звітну дату статутний капітал Компанії складає 200 млн. грн..  

Вважаємо що Компанія дотримується нормативних вимог щодо розміру статутного капіталу. 

Резервний капітал: 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про господарські Товариства» від 19.09.1991 №1576-

XII та п.8 статуту в Компанії, за рахунок чистого прибутку, створюється резервний фонд у розмірі 

25% статутного капіталу. Резервний фонд повинен формуватись за рахунок щорічних відрахувань від 

чистого прибутку у розмірі 5% до досягнення зазначеного розміру. На звітну дату статутний капітал 

Компанії складає 200000 тис. грн., нерозподілений прибуток – 39449 тис. грн., але резервний фонд, не 

створювався. Згідно вимог на звітну дату резервний фонд повинен бути сформованим за рахунок 

нерозподіленого прибутку на початок звітного року і складати не менше 1864 тис. грн.. 

Вважаємо що Компанія не дотримується нормативних вимог щодо розміру резервного капіталу. 

Нерозподілений прибуток: 

За наслідками фінансово-господарської діяльності Компанії у звітному періоді нерозподілений 

прибуток збільшився і складає 39449 тис. грн.. 

Власний капітал (чисті активи):  

Розмір чистих активів, або власного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 

звітну дату складає 239449 тис. грн.. Чисті активи Компанії більше ніж сума статутного капіталу. 

Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність 

вимогам статті 144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV.    

Вважаємо що Компанія дотримується нормативних вимог щодо розміру власного капіталу. 

 

б) Відповідності розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням 

форми внесків) 

Думка аудитора: 

Установчим документом Компанії є статут. Державна реєстрація статуту в новій редакції проведена 

08.09.2017. Статут затверджено рішенням Загальних зборів учасників (протокол №08/09-1 від 

08.09.2017). Відповідно до даних цього статуту, статутний капітал складає 200 000 000,00 грн. (Двісті 

мільйонів грн. 00 коп.). Розмір статутного капіталу на звітну дату, відповідно до даних 

бухгалтерського обліку, складає також 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів грн. 00 коп.).  

Вважаємо, що розмір статутного капіталу Компанії відповідає вимогам останньої редакції статуту. 

 

в) Формування та сплати статутного капіталу  

Думка аудитора:  
Заявлені обсяги статутного капіталу учасниками внесено в сумі 200000000,00 грн. (Двісті мільйонів 

грн. 00 коп.), а саме: 

 

Таблиця №2   

№ 

п/п 
Учасник 

Сума внеску, 

крб. 

Сума внеску, 

грн. 
Назва, номер і дата документу 

Форма 

внеску 

1 

Учасник №1  

(фізична особа) 600000000 6000,00 

* платіжні доручення №128 від 

19.05.1994р., №133 від 

20.05.1994р., №147 від 15.06.1994р. 

грошові 

кошти 

2 

Учасник №2  

(фізична особа) 600000000 6000,00 

* платіжні доручення №128 від 

19.05.1994р., №133 від 

20.05.1994р., №147 від 15.06.1994р. 

грошові 

кошти 

3 

Учасник №3  

(фізична особа) 600000000 6000,00 

* платіжні доручення №128 від 

19.05.1994р., №133 від 

20.05.1994р., №147 від 15.06.1994р. 

грошові 

кошти 
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4 

Учасник №4  

(фізична особа) 600000000 6000,00 

* платіжні доручення №115 від 

20.05.1994р., №136 від 15.06.1994р. 

грошові 

кошти 

5 

Учасник №5  

(фізична особа) 600000000 6000,00 

* платіжні доручення №115 від 

20.05.1994р., №136 від 15.06.1994р. 

грошові 

кошти 

6 

Реінвестиція дивідендів 

учасниками - 410000,00 

Протокол зборів учасників №10 від 

28.11.1997р. 

грошові 

кошти 

7 ТОВ "ФЕРОНА" - 1560000,00 

платіжне доручення № 491 від 

05.04.2006р. 

грошові 

кошти 

8 ТОВ "ФЕРОНА" - 13050000,00 

платіжне доручення № 1022 від 

28.10.2008р. 

грошові 

кошти 

9 ТОВ "КОРСАН" - 4950000,00 

платіжне доручення № 1009 від 

28.10.2008р. 

грошові 

кошти 

10 ТОВ "ФЕРОНА" - 30455310,00 

платіжне доручення № 1292 від 

09.12.2009р. 

грошові 

кошти 

11 ТОВ "ФЕРОНА" - 49544690,00 

платіжне доручення № 1296 від 

15.12.2009р. 

грошові 

кошти 

12 

Компанія МОРАЙС 

ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД - 20000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

26.12.2011р. 

грошові 

кошти 

13 

Компанія ФОРДІВАТ 

ЛІМІТЕД - 30000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

27.12.2011р. 

грошові 

кошти 

14 

Компанія РІСТОМ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛІМІТЕД - 30000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

27.12.2011р. 

грошові 

кошти 

15 

Компанія ФОРДІВАТ 

ЛІМІТЕД - 5000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

28.12.2011р. 

грошові 

кошти 

16 

Компанія РІСТОМ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛІМІТЕД - 5000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

28.12.2011р. 

грошові 

кошти 

17 

Компанія МОРАЙС 

ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД - 10000000,00 

платіжне доручення № 1 від 

28.12.2011р. 

грошові 

кошти 

ЗАГАЛОМ: 200000000,00   

* Документи не надавались у зв’язку з закінченням терміну їх зберігання у відповідності до Наказу Головного 

архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 №41 «Про затвердження Переліку 

типових документів». Згідно аудиторського висновку ТОВ "ВДТ-АУДИТ" (ліцензія АБ №000090 видана 

рішенням АПУ №92 від 31.03.1994р.) станом на 01.01.1997р. статутний капітал складав 30000 грн.).  

 

Вважаємо, що статутний капітал Компанії учасниками внесено в повному обсязі.  

Неоплачений капітал на звітну дату не обліковується. 

 

г) Відсутності у Компанії прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 

податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про 

фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

Думка аудитора: 

Постановою НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 515-

ЦА-УП-Т від 06.09.2016 на Компанію регулятором накладено санкцію у вигляді штрафу у сумі 400 

тис. грн. яку було сплачено 31.01.2017р. в повному обсязі. 

Станом на звітну дату у Компанії не обліковуються задекларовані прострочені зобов’язання щодо 

сплати податків та зборів, а також несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про 

фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

 

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного 

капіталу юридичної особи. 

Компанія у звітному періоді, як і в минулому,  продовжувала здійснювати професійну ліцензовану 

діяльність на фондовому ринку. Внесення коштів до статутного капіталу проведено у минулих 
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періодах.  Відповідно до тверджень управлінського персоналу Компанії внесені кошти були 

використані за напрямками передбаченими статутом. 
 

Інформація  щодо пов’язаних осіб Компанії, які було встановлено аудитором в процесі 

виконання процедур аудиту фінансової звітності. 

Склад пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором: 

Таблиця №3 

Назва юридичної або 

П.І.Б. фізичної Особи 

Частка в 

статутному 

капіталі % 

Наявність контролю  

Гребенюк Сергій 

Миколайович 
9,5 

Ця фізична особа є президентом Компанії (виконавчий орган згідно 

статуту) і може здійснювати вплив на управління та/або діяльність  

Кравченко Володимир 

Анатолійович 
0 

Ця фізична особа є головним бухгалтером  і може здійснювати вплив 

на управління та/або діяльність Компанії 

Інші Учасники 

Компанії відповідно 

переліку у Таблиці №1 

90,5 

Учасники Компанії можуть здійснювати вплив на її управління та/або 

діяльність. 

 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 

визнання яких на балансі є достатньо високою. 

Інформація аудитора: 

В процесі перевірки нами не виявлено непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 

визнання яких на балансі є достатньо високою.  

Вважаємо, що твердження управлінського персоналу про те, що станом на звітну дату на балансі 

Компанії відсутні непередбачені активи та зобов’язання - наведено достовірно. 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 

звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії. 

Інформація аудитора: 

При здійсненні перевірки нами не виявлено подій після дати балансу, які б не знайшли відображення 

у фінансовій звітності та могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 

діяльність Компанії у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу. 

Інформація аудитора: 

Вважаємо, що до інших факторів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у 

майбутньому можна віднести такі: політична та економічна ситуація в державі Україна, можливі 

кардинальні зміни законодавства регулюючого функціонування фондового ринку, діяльність 

Компаній на ньому, а також зміна економічної кон'юнктури. 

Оцінити ступінь впливу таких факторів, або обставин на діяльність Компанії можливо після настання 

зазначених подій. 

 

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства України. 

Інформація аудитора: 

1. На виконання вимог цього пункту аудитором проведено порівняльний аналіз пруденційних 

нормативів, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності Компанії як 

торговця цінними паперами та депозитарної установи, відповідно до вимог «Положення щодо 

пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи 

управління ризиками» затверджених рішенням НКЦПФР від 01.10.2015р. №1597. 

 

Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності 

Таблиця №4 

Період 

року 

 

Регулятивний капітал  

(не менше 

7000000,00 грн.) 

Норматив 

адекватності 

регулятивного 

капіталу  

(не менше 8 %) 

Коефіцієнт 

фінансового 

левериджу  

(від 0 до 3,0) 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

(не менше 0,2)  

Коефіцієнт 

покриття 

операційного 

ризику 

(не менше 1,0) 

01.2017 178603007,54грн. 81,1720 0,2447 1,3038 41,7155 

02.2017 158527825,37грн. 72,0787 0,2418 1,3221 41,8332 

03.2017 158527825,37грн. 72,0211 0,2415 1,3136 41,8332 

04.2017 158477469,37грн. 72,3102 0,2368 1,2987 41,8999 
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05.2017 159725631,91грн. 63,3092 0,3337 0,9161 42,1492 

06.2017 159418267,58грн. 49,8936 0,6317 0,5053 42,0681 

07.2017 173817925,16грн. 57,3496 0,5471 0,5602 45,8680 

08.2017 160784874,55грн. 46,3205 0,7325 0,4625 42,4288 

09.2017 114769856,87грн. 29,8079 0,9102 0,3676 30,2861 

10.2017 114150092,55грн. 29,6146 0,9058 0,3640 30,1225 

11.2017 113885340,55грн. 29,3351 0,9652 0,4038 30,0527 

12.2017 122680966,20грн. 32,0224 0,9256 0,3988 32,3737 

 

1. Регулятивний капітал (власні кошти) - капітал, який Компанія може використовувати на покриття 

негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної 

діяльності на фондовому ринку. 

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу відображає наявність достатнього капіталу для 

покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок реалізації основних ризиків діяльності. Це - 

відношення розміру регулятивного капіталу до суми активів, зважених за ступенем ризику. 

3. Норматив адекватності капіталу першого рівня відображає рівень достатності капіталу першого 

рівня, який є найбільш сталою складовою регулятивного капіталу, для покриття збитків, що можуть 

виникнути внаслідок реалізації основних ризиків діяльності. Це - відношення розміру капіталу 

першого рівня до суми активів, зважених за ступенем ризику. 

4. Коефіцієнт фінансового левериджу є показником, що відображає ступінь фінансування активів за 

рахунок позикових коштів та має на меті обмеження її боргового фінансування. Коефіцієнт 

відображає кількість залучених коштів, що припадає на одиницю власних коштів, та характеризує 

забезпеченість заборгованості Компанії її власним капіталом, а також залежність від залучених 

коштів. Показник розраховується як відношення балансової вартості загальної суми зобов’язань 

(довгострокових та поточних) торговця цінними паперами до розміру його власного капіталу. 

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає частину поточних зобов'язань, яку Компанія зможе 

погасити негайно, та характеризує достатність високоліквідних активів для того, щоб терміново 

ліквідувати поточну заборгованість. Показник розраховується як відношення вартості 

високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові 

інвестиції, до величини поточних зобов'язань. 

 

На підставі розрахованих показників станом на звітну дату рівень ризику діяльності Компанії можна 

характеризувати як низький. 

 

2.  На виконання вимог цього пункту аудитором проведено аналіз фінансового стану Компанії за 

допомогою коефіцієнтів, розрахованих на основі даних річної фінансової звітності. 

Показники розраховано за методикою, яка використана у Додатках до «Методичних рекомендацій 

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 

банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» затверджених Наказом 

Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006р. у редакції Наказу Міністерства економіки 

України №1361 від 26.10.2010р. 

Аналізуючи фінансовий стан, використовують різні види та методи аналізу. Серед них важливе місце 

посідає метод коефіцієнтів, за допомогою якого виявляють кількісний взаємозв’язок між різними 

статтями, класами чи групами статей балансу. Умовою й гарантією виживання та розвитку будь-

якого підприємства є його фінансова стабільність та платоспроможність. 

Основні показники фінансового стану Компанії: 

Таблиця №5 

№ 
Найменування    

показника 
Формула розрахунку 

показника 

Коди рядків 

фінансової 

звітності 

Значення  
на початок 

2017р. 

Значення  
на кінець 

2017р. 

Зміна, 

% 

Орієнтовне 

граничне 

значення 
показника 

1 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності)  

 К1 = (Грошові кошти та їх 

еквіваленти + 

Короткострокові фінансові 
вкладення) : Поточні 

зобов'язання   

форма №1          

рядки 

(1165+1160) : 

рядок 1695 
2,4475 0,9490 -61,23 0,10 - 0,20 

2 
Коефіцієнт 

поточної(загальної) 

ліквідності(покриття)  

 К2 = Оборотні активи 

підприємства : Поточні 

зобов'язання  

форма №1          

рядок 1195 : 

рядок 1695 
5,0048 2,0649 -58,74 не <1,5 

3 
Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

(автономії)  

 К3 = Власні кошти 

підприємства : Вартість 

майна (підсумок активу 

балансу)   

форма №1          

рядок 1495 : 
рядок 1300 

0,8042 0,5219 -35,10 0,25 - 0,50 
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4 
Коефіцієнт покриття 

зобов`язань власним 

капіталом  

 К4 = (Короткострокові + 
Довгострокові 

зобов`язання) :  
Власний капітал   

форма №1         

рядки 

(1695+1595) : 

рядок 1495 
0,2435 0,9160 276,18 не >1,00 

5 
Коефіцієнт 

рентабельності 

активів  

 К5 = Прибуток, або 

збиток  (підсумок 

активу балансу на 

початок + на кінець 

звітного періоду):2 

Форма№2 
р.2350 (або   

ряд.2355) 

        

Форма№1(ряд. 

1300 (гр.3) + 
ряд.1300 

(гр.4)):2 

  0,00578     

 

К1 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яка частка короткострокових (поточних) 

зобов’язань Компанії можлива бути  сплачена негайно, за рахунок власних грошових коштів та їх 

еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). Коефіцієнт показує, наскільки 

найбільш термінові (поточні) зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами.  

Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що свідчить про 

достатній рівень абсолютної ліквідності. 

К2 - Коефіцієнт загальної ліквідності  характеризує загальну оцінку ліквідності підприємства, або  

іншими словами - те, наскільки обсяг поточних кредиторських зобов’язань можливо погасити за 

рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник дозволяє встановити у скільки разів 

оборотні активи перекривають поточні зобов’язань.  

Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що свідчить про 

високий рівень загальної ліквідності. 

К3 - Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, або автономії) свідчить про питому вагу 

власних коштів Компанії (власного капіталу, фондів, прибутку) у загальній сумі активів, авансованих 

в бізнес. Цей показник характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 

Значення коефіцієнту фінансової стійкості (автономії) на звітну дату відповідає умовам теоретично 

оптимального, що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості. 

К4 - Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом - це показник, який загалом свідчить про 

фінансову залежність підприємства від заємних коштів. Цей коефіцієнт розраховується як 

співвідношення загальної суми залучених та власних коштів.  

Значення коефіцієнту покриття зобов'язань власним капіталом на звітну дату відповідає умовам 

теоретично оптимального, що свідчить про домінування власного капіталу над залученим. 

К5 - Коефіцієнт рентабельності активів - це показник який свідчить про ефективність використання 

активів підприємства. Його основна концепція: відношення прибутку (або збитку), одержаного в 

результаті вкладення активів в оборот, до середньорічної вартості саме цих активів.  

На звітну дату коефіцієнт має значення 0,00578 за рахунок отриманого прибутку. 

 

На підставі значень розрахованих коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати загальний 

фінансовий стан Компанії на 31.12.2017р. як ліквідний, платоспроможний та фінансово стійкий. 

Але динаміка зміни коефіцієнтів свідчать про загальне зниження показників фінансового стану 

протягом звітного періоду. 

 

 

Інші елементи 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування юридичної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР  ГАРАНТ» 

Код за ЄДРПОУ 16463676 

№ і дата видачі Свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

(АПУ) 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 

№ 0218, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 

26.01.2001 р. за № 98, дія якого подовжена до 24.09.2020 р. рішенням 

Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р. 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва 

про внесення до Реєстру 

аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів, виданого НКЦПФР 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, реєстраційний номер свідоцтва 348 серія та номер 

Свідоцтва П 000348, строк дії Свідоцтва: з 29.01.2016 р. по 

24.09.2020 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
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Аудитори, що брали участь в аудиті  

Вавілова Вікторія Валеріївна, сертифікат аудитора №004056 серії А, 

виданий згідно з рішенням АПУ від 24.12.1999р. за № 85, дія якого 

подовжена до 24.12.2018р. рішенням АПУ № 281/2 від 31.10.2013р. 

Місцезнаходження та фактичне  

місце розташування 
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27 

 

Основні  відомості про умови договору на проведення аудиту 
Дата та номер договору на проведення аудиту Договір № 08-01/12-17 від 08.12.2017 р. 

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 08.12.2017 р.  -  23.03.2018 р. 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей 

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок), є  

Генеральний директор         В.В. Вавілова 

Сертифікат АПУ серії А № 004056 від 24.12.1999 р.  

 

 

23 березня 2018 року                                                       

Київ, Україна 


