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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ТОВАРИСТВА

щодо фiнансовоi звiтностi
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(IHBECT - IHCITI)

станом на 31 грудня 2019 року

Заzальнuлt зборапt учаснuкiв ТоВ KIHBECT, IHCITI>,
нацiональнiй kotиicii з цiннuх паперiв mа фонdово2о рuнку

ЗВIТ IЦОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Щумка iз застереженням

провели аудит фiнансовоi звiтностi товдриствд з оБмЕжЕною
вIдпоЬIДдльнIсТЮ (IHBECT - IHCITI) (далi - Товариство), що складасться з Балансу

Ми

(Звiту прО
(Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2О1.9 р., Звiту про фiнансовi результатИ
власний
про
Звiту
.упупrr"И дохiл), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим метоДоМ)]
звiтностi,
капiтал за pik, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовот
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик,
iз
На нашу Думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi <основа для думки
в
застереженням) нашого звiтУ, фiнансЪва звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно,

-

фiнансовий стан товдриствд з оБмЕ,жЕною
ЫдпогirддльнIстю (IHBECT - IHCITI> на 31 грулня 2019 р., його фiнаНСОВi РеЗУЛЬТаТИ
i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
<про
стандартi" фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдас вимогам Закону Укратни
996- ХIV (зi
бухгалтерqький облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 р. Jф

ycix суттсвих

аспектах

змiнами та доповненнями) щодо складання фiнансовоТ звiтностi,
Основа для думки iз застереженням

протягом звiтного перiоду Товариство орендувало примiщення пiд офiс та аплачувало
ор.пд"у плату. У фiнансовiй звiтностi Товариством не надасться належне розкриття
iнформаuiТ про цей Ъакт i застосування МСФЗ 16 <Оренда) при складаннi фiнансовоi
звiтностi.

2

Ми не змогли оцiнити можливий вплив цього питання на фiнансову звiтнiстьt аJIе вважасмо
що цей факт може бути суттевим, але не всеохоплюючим для загаJIьноi достовiрностi
фiнансовоi звiтностi.

Ми

провели аудит вiдшовiдно

до Мiжнародних

стандартiв аудиту

(мсА).

Нашу

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiry. Ми с незаJIежними по вiдношенню до
товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бlхгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) та етичниМи вимогами, застосовними в
ykpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики
вiдповiднО до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
доказИ е достатнiми i приЙнятнимИ для викоРистаннЯ ix яК основИ для нашоi лумки iз
застереженням.

Пояснювальний параграф
Ми звертаемо увагУ на ПримiТку 2З до цiсi фiнансовОi звiтностi, яка описус вплив пандемii,
викликаноi новим KopoHaBipycoM COVID-19, на подальшу дiяльнiсть Товариства та
eKoHoMiKy УкраТни. На даниЙ час неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю вплив
наслiдкiв пандемiI на подаJIьшу дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi реЗулЬТаТи. НаШУ

думку не було модифiковано щодо цього питання.

ВiдповИальнiсть управлiнського персоналу

!

та тих, кого

надiлено наЙвиЩиМи

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Щиректор та головний бухгалтер (далi - управлiнський персонал) несе вiдповiда-гlьнiсть За
складання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та вимог Закону
УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> та за таку систеМУ
внутрiшнього контроJIю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для тогО, цОб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiоть за оцiнкУ
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, роЗкриваюЧи,
де це доцiльно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуюЧи
припущення по безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiво якщо управлiнський персона;l або плануе лiквiдувати Товариство чи Припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями € отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } uiлому
не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск ЗвiтУ
аудитора, що мiстить нашу д}мку. Обгрунтована BпeBHeHicTb с високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантус, що ауди,г, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве
викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обГрунтовано

очiкуеться, вони можуть впливати на економi.шi рiшення користувачiв, що приймаютЬся На
ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА та Вимог до аудиторського висновку, що
подасться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку шри отриманнi
лiцензii на здiйснення професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затверджених
рiшенням НКЦПФР вiд |2.02.201Зр. J\bl60, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

.

r
.

iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури
у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, tцо е достатнiми та
прийнятними для використання Тх як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення
суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправипьнi твердження або нехтування заходаN{и внутрiшнього
коЕтролю;
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосусться ауДиТУо ДЛя
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставина:rл, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внlтрiшнього контролю;

оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, з.роблених управлiнським

персоналом;

r доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським

.

персонаJIом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бlхгалтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських докilзiв робимо висновок, чи icHyc суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставцли б пiд значний cyMHiB можливiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоТ суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформаuii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацiТ е неналежними, молифiкувати свою думку. Нашi висновки
Iрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттям iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операuii та подii,
що покJIаденi в основу if складання, так, щоб досягги достовiрного вiдображення.

Ми

повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього коЕтролюо виявленi нами пiд час аудиту,

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
I_{ей Звiт складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що подаеться до
Нацiона-llьноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензii на
здiйснення професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затверджеших рiшенням
НКЦПФР вiд]12.02.2013р, Jфl60 (iз змiнами),
OcHoBHi вiдомостi про Товариство
Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (IHBECT IHCITI)

2

Iдентифiкацiйний код

24287957

a

Дата i номер запису про
державну ресстрацiю

18.09.|997 р, N9 l480 l20 0000 0|879]
.Щата ресстрачiТ змiн - 24,11.2005 р,

1

J

23.07,20lЗр,
26.04.20l8p,

4

Орган реестрацii
Юридична адреса
пiдприемства
OcHoBHi види дiяльностi

(квЕд)

кlвсько1 Mlcbкol
Виконавчий KoMiTeT
61002, м. XapKiB, вул. Сумська,бул,.72

66.|9 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг, KpiM страхування та
пенсiйного забезгlечення
66.|2 Посередництво за договорами
паперах або товарах

1

наявнiсть лiцензiй на
здiйснення професiйноi
дiяльностi, виданих НКЦПФР

-

по цiнних

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дшльнlсть депозитарноl установи
(Лiцензiя Jф 263298, серiя АЕ, дата видачi 10.09.201З р., TepMiH дii необмежений);
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть) (Лiцензiя Ns l 8534l,
серiя АЕ, дата видачi - \2.|2,2012 р., строк лiТ необмежений

вiдповiднiсть розмiру власного капiта;ry вимогам, установленим нормативноправовими актами

Станом наЗlt.|2.2019р. власний капiтал Товариства становив 1 665 тис, грн., в тому чiслi:

t

-

зареестрований статугний капiтал

капiтал
резервний капiтал
нерозподiлений прибугок

додатковий

-

-

7 030 тис.грн.,
300 тис.грн.,
16 тис.грн.,

319 тис.грн,

Станом на З|j))019р. BapTicTb чистих активiв Товариства (власного капiталу) перевищуе
його статутний капiта.л на 635 тис. грн., що вiдповiдае ст,144 Цивiльного кодексу Украiни.

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
На кiнець звiтного року розмiр статутного капiталу Товариства становив 7 030 000,00 грн,
(ciM мiльйонiв тридцять тисяч гривень 00 коп.), що вiдповiдае розмiру заресстрованого
капiталу у вiдповiдностi до установчих документiв. Статутний капiтал на звiтну лOту
розподiлений мiж його Учасниками наступним чином:
Hortep

Перелiк учасникiв

з/п

Внесок у статутний
грн

капiта-гt
о/
/l,

1

Гайденко Едуард Анатолiйович

667 850,00

g5

2

Галюгiн BiKTop Миколайович

305 700,00

4l5

J

Слiсеев Михайло Iгорович

667 850,00

9

1

Крючко Ольга Ва"тентинiвна

667 850,00

9.5

5

Кученко Володимир Сергiйович

667 850,00

9.5

5

5

6

}[iвiн.Щенис Володимирович

667 850,00
667 850,00

*

Щ:енriо Сергiй Володимирович

_ _ 5o.rcB

,],.,\IeHKo

Юрiй Нифонович
Анлрiй Борисович
Разом

q5
q5

691 400,00

9 ) 83

690 100,00

9,82

667 850,00

g 5

667 850,00

9.5

7 030 000,00

l00,0

Ул':_1i",,У:
пi.lтвердяrус вiдповiднiсть розмiру статутноr" *1l:_T'
лl::1|.1'1"_1
:J:T]\I та tsимогам до мiнiмального розмiру статутного капlталу.. для здlиснення
_J._;1i]oi дiяльностi на фондовому ринку для: отримання лtценз11 на орокерську
Закону
, .,.-..-ть. та депозиТарну лiялЬнiсть депОзитарноТ установи вiдповiдно до вимог
. . ':.:i{ ,,Про цiннi папери та фондовий ринок> ЛЪ3480-1V вiд 23.,02.2006р. (зi змiнами) та
на
- :.i]-t\ та умов видачi пiц"rr.iт на провад}кення окремих видiв професiйноi лiяльностi
вiд
(ринку цiнних паперiв), затвердженому Рiшенняп,t нкцпФР
_ jl -J,BO\t}i

:

-

ринку

_<

]013р. JФ817 (iз змiнами).

rЭirрrl},вання та сплата статутного капiталу
7 030 000,00 грн,
],:]iз.lеrIий в статутних документах Товариства статутний капiтал в розмiрi

Товариства
-,l,r rri;bйoHiB тридцять тисяч I,ривень 00 коп.) сплачено учасниками

законолавством
-..]шовllN{и коштами в порядкУ, передбаченомУ Ста,гутом. у встаноВленi
_:р.rriни в повному обсязi.
,га сплачений
i.,:l1Top пiдтверджус, що статутний капiтал Товариства сфорп,rований
..,]внiстю грошовими коштами у встановленi законодавством термiни,

аявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу, несплачених штрафних санкцiй за
порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числ i на ринку чiнних
паперiв
податкiв та
Аулитором не виявлено rrрострочених зобов'язань Товариства щодо сплати
Н

послуги,
зборiв, ,""rrпu"arих штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi
у тому числi на риЕку цiнних паперiв.

Iнформачiя стосовно напрямкiв використання коштiв, що BHeceHi для формування
статутного капiталу
Грошовi кошти, якi BHeceHi для формування статутного капiталу Товариства, використанi
тов (IHBECT IHCITI) виключно дJUI провадження ним професiйноi дiяльностi на
фонловому ринку.

Iнформачiя щодо пов'язаних осiб
виконаннi
Iнформаuiю щодо пов'язаних осiб Товариства, якi було встановлено нами при
процедур аудиту фiнансовоi звiтностi, наведено нижче:

ь

п.I.Б
Гайденко Едуард Анатолiйович
Га;rюгiн BiKTop Миколайович
Слiсеев Михайло Iгорович

Крючко Ольга Валентинiвна
Кученко Володимир Сергiйович
Мiнiн,Щенис Володимирович
Остапенко Власта Володимирiвна
\

Руленко Сергiй Володимирович

сiваченко Свген Васильович
l

Соболсв Юрiй Нифонович

11.

Фоменко Андрiй Борисович

12.

Кириллова Олена Викторiвна

Учасник - 9,5
Учасник - 4,з5
Учасник - 9,5
Учасник

-

9,5

Учасник - 9.5
Учасник - 9,5

Учасник

- 9,5

Учасник - 9.83
Учасник -9,82
Учасник

-

9,5

Учасник - 9,5
flиректор

протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операчii з пов'язаними особами,

протягом звiтного перiолу управлiнському персоналу Товариства нараховувалась та
виплачуваJIась заробiтна плата вiдповiдно до встановленоi системи оплати прачi.
Компенсацii та iншi додатковi виплати не здiйснювfu,Iись.

Аулитор дiйшов висновку, що вiдносини Товариства з пов'язаними особаМи, ЩО
за межi нормальцоi дiяльностi, не були виявленi.

Iнформачiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та /або
r"rMoBipHicTb визнання яких е на балансi достатньо високою

ВИХОДЯТЬ

зобовОязаньо

Дулитором отримана достатня впевненiсть в тому, що у Товариства станом на 31 ,12.2019р.
вiдсутнi непередбаченi активи та зобовоязання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi
Товариства е достатньо високою.

Iнформачiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансуо якi не знайшли вiлображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
11 березня 2О20 року Всесвiтня органiзачiя охорони здоров'я (вооз) офiцiйнО
оголосила пандемiю, викликану новим KopoHaBipycoM (COVID-l 9).
управлiнський персонал Товариства визначив' що цi подii не € коригуючими по
вiдношенню до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12,2019

на
р. i резулЬтати дiялЬностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не були скоригованi
вплив подiй, пов'язаних з COVID-I9.

Керiвництво уважно стежитЬ за розвитком цiсТ пандемii, в тому числi за тим, як COVID-19
населення в цiлому.
\{оже вплинути на дiяльнiсть Товариства, eKoHoMiKy краiни
Керiвничтво ще не визначило фiнансовий вплив цих подiй. на под€}льшу лiяльнiсть
Товариства та його фiнансовi результати.

i

7

IrrrфорrIацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставиlл, якi можуть сутт€во
_lля.tьнiсть Товариства в майбутньому та оцiнку ступеня iхнього впJIиI}у

впллIнути на

-. -.1тором не виявлено iнформацiю про наявнiсть iнших факторiв та обставин, якi можуть
_ . - tsо вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. Проте, внаслiдоIt сиr,уацiТ, яка
_:_,.1_I.]ся в Украiнi в зв'язку з полiтичною та економiчною нестабiльнiстlо.'rовариство
-:' .r\1_]юс, lцо на процес рiшення поставлених завдань бу:lуть вIIливати фактори
]:.iiiнього та внутрiшнього середовища. Економiчна стабiльнiсr,ь в yrtpaiHi бiльшою
.] а] залеяtить вiд ефективностi заходiв, якi реалiзус уряд Украiни. Закони га нормативнi
.., .,:. якi впливають на операцiйне середовище в YKpaTHi, моrItуть ttlвидко змilttоватися. CTalr
,- -:rtiчноi нестабiльностi може тривати i далi, тому icHyc ймовiрнiсть ,гоI,о. що фiнансовi
.:,,lзil Товариство не зможе реалiзувати за iх балансовою BapTicTK) t] ходi звичаЙноТ
,,..t jocTi, що вплине на
результати дiяльностi та власниЙ KaltiTa-,t.

шi e,,leMelITи

I

н
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)clloBHi вiдомостi про аудиторську фiрму

'.,-.вне найменування
_

_plt1l1 вiдповiдно

аудиторськоi
до установчих

поу

Код

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЪКА
ФIРМА кСПIКА-АУДИТ)
23464570

:].:orrocTi про фiрrу оприлюдненi в PeccTpi аулиторiв та суб'ск,гiв itудиторськоi
_.я.tьностi за }Ф 0861. ТОВ АФ (СПIКА-АУДИТ) включено до Ресстр,y аудиторських
якi вiдповiдають

для
Iрiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв,
:xi проводили аудит, та серiя, номер,
__.lтa видачi сертифiкатiв аудиторiв,
з;r_lаних

АПУ

\Iiсцезнаходження юридичноi особи та
мlсце

обов'язкового

дита

Аули,rор Плетньова 'l'е,гяltа
сертиtРiка,г а},lцитора
виданий рiшенням

АПУ

]\4ихайлiвна.
N9000624,
Nb4l вiд 25.01 . 1 99бр.

cepii' Д

бlO0З, м, XapKiB, майдан Павлiвський, IlЗ

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Аулит фiнансовоi звiтностi здiйснювався на пiдставi договору N98/2020 вiл 03.02.2020р
Аl,дит розпочато 0З.02.2020р. та закiнчено 31.03.2020р.

плетньова Тетяна Михайлiвна

:...tочовий партнер iз завдання з аудиту
., ,

аудитора cepiT А N9000624,
.,,,rllii рiшенням АПУ Лц4l вiд 25,01,1996p.,
;lt]lirtaT

.J

_-,,ректор

.,

ТОВ АФ "СПIКА-АУ

крА

1t'

Iволженко ольга Василiвна

cepii А N,r000224,
...;ilй pilttetttlяM АПУ N,ll2 вiд l7,02,1
,lt]liKaT аудиl,ора

*

l ]00З, м. XapKiB, майдан
]

i.OЗ.2020 р.

'u хор t12

