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Заzаlьнtrц зборал,t учасttuкiв ТОВ KIHBECT

-

IHCITIy,

HauioHalbrLitt колliсii'з цiннuх паперiв mа фонdово2о рuнку

ЗВIТ ШОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
f,r,rrKa iз застереженням

Mrr

аудит

фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
(IHBECT
ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ
- IHCITI) (далi - Товариство), що складаеться з Балансу

провели

грулня2018 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукl'пний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний
кагiiта-,l та Примiток до фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився зазначеною датою,
(Звiту- про фiнансовий стан) на 31

На нашу д}мку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi <<Основа для думки iз
застереженFIям)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдобража€ достовiрно, в

ycix с)"ггсвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ KIHBECT - IHCITI> на 31 грулня 20l8 р., його фiнансовi результати
i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповИно до Мiжнародних
cTaH:apTiB фiналrсовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас вимогам Закону Украiни кПро
буrга-чтерський облiк,га фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вИ 16.07,1999 р. ЛЪ 996- XIV (зi

злtiналlи та доповненнями) щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

.Основа для думки iз застереженням
На rrолифiкацiю думки аудитора вплинуло наст)дIне:

На звiтну дату Товариством не було проведено тест}ъання активЬ на ймовiрнiсть
наявностi ознак знецiнення згИно МСФЗ 36 <Знецiнення активiв>>, що е вiдхиленням вй
прийнятоТ Концептуальноi основи.

У

Приrrriтках до фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСФЗ l3 <Оцiнка за справедливою
не розкрита iнформацiя стосовно справедливоТ BapTocTi довгострокових
фiнансових iнвестицiй, Фiнансова звiтнiсть не нада€ належнi розкриття iнформацiТ про цей

вартiстю>
фа.r.

2

Ми

провели аудит вiдповiдно

до

Мiжнародних стандартiв ауди-гу

(мсд).

Нашу

вiдповiдаЛьнiстЬ згiднО з цимИ стандартаМи викладеНо в
роздiлi кВiдповiдальнiсть uулrrорЬ
за аудит фiнансовот звiтностi>> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенн, до
товариства згiдно
Кодексом етики професiйних б5,хгалтерiв Ради Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в
yrcpaiHi до нашого аудиту
фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi
докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки iз
застереженням.

з

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

з

та тих9 кого надiлено

найвищими

flиректор та головний бухгалтер (далi - утравлiнський персонал) несе вiдповiдальнiсть за
скJIадання i лостовiрне подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внугрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною для того,
щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сугтсвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилttи.

При склаДаннi фiнаНсовоi звiтностi управлiнсЬкий персоНал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжрати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
ро.прruur.rй,
де це доцiльноно, flитання, що стос}тоться безперервностi дiяльностi, та використов)iточи
пррIпущення по безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiв, якщо утrравлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дйльнiсть, або не мае iнших речl,тьних альтернатив цьому.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
НашимИ цiлямИ с отрI]маНня обrрунТованоТ впевненоСтi, щО фiнансова звiтнiстЬ чiлому
}
не мiстить с}"ггсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту

аудI{тора, що мiст,ить нашу Думку. ОбГрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi,
проте не гаранТУС, щО аудит, проведений вiдповЙно до мсА, завжди tsиявить сутт€ве
викривлення, якщо воно icHyc. Викривлення можуть бlти результатом шахрайств а або
помилки; вони вважаIоться с}rгтсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгр}нтовано
оT iкусться, вони мож},ть впливати на економiчнi рiшення корист}tsачiв, що приймаються на
ocHoBi uicT фiнансовоi звiтностi.

Викон}точи аудит вiдповИно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне судження та
професiЙниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

'

iдентифiкуслrо та оцiнюсмо ризики с}тт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок t-t_tахраЙства чи помилки, розроблясмо Й виконусмо аудиторськi процедури
У вiдповiдь tta цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що € достатнiми та
приЙнятними для використання Тх як основи для нашоi д)мки. Ризик невиявлення
с}"гI€вого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення
ВнаСлiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, ttеправильнi твердження або нехт}ъання заходами внугрiшнього
контролю;

r отримусмо

розуN,liння заходЬ внутрiшнього контролю, що стосусться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
в исловленI{я дуN,{ки щодо ефективностi системи в нугр iшнього ко нтролю ;

' оlliнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнсlк i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським
псрсона_ло\l:

з

доходимо висновку щодо прийнятностi використання }тIравлiнсЬким персоНаJ'IоМ
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгшrтерського Ъбпiпу ,u
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHye суттева
IIевизначеrtiсть щодо подiй або 1мов, якi поставили б пiд значний суп,tнiв можливiсть
товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо
iснрання такоi с1,"гтевоi невизначеностi, ми повиннi привернуги
увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття irтформацii е неналежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
Iрунт}тотЬся на аудиторсЬких докаЗах, отриманих дО дати нашОго звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або уп,tови можугь примусити Товариство припинити свою
дЪльнiсть tta безперервнй ocHoBi;

та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттям iнформаuii, а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
rl(o покладеlti в основу iJ складання, так, щоб досягти достовiрного вйображення.
Mpr повiдомляеl,ttl TI,IM, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i,tac проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi
результати, включаючи
буль-якi сl,гтсвi нслолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
ОЦiНЮеМО ЗаГzuIЬНе подання, структуру

ЗВIТ IIIОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
Щей Звiт складеIrо вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що подасться до
нацiональнот koпliciT з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензii на
здiйснення професiйноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв, зuru.рл*е"r*
рiшенням
НКЦПФР вtд12.0220l3р. ЛЬ160 (iз змiнами).

OcHoBlli вiдоплост-i про Товариство
1

2,
а

J.

Наl."tпленlвання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДДЛЪНIСТЮ KIHBECT IHCITI)

Iдентифiкацiйrrий код

24287957

Щата i ноN{ер запису про
дер/l(il It l l у ресс грацiю

18.09.1997 р. Ns 1480 120 0000 0l8797
fiата ресстрацii змiн - 24.| 1.2005 р.
23,07 .201Зр.

26.04,20|8р.
4.
5.

opгaH ресстрацii
IОрtrдltчна адреса
tt

6

ir{ttptrcMcTBa

OcHoBtti виllll /tiяльностi

(квЕ/{)

7.

нirявнiсr,ь .lt ir tеtiзiй на
з_ltйснення про фесiйноТ

Виконавчий KoMiTeT XapKiBcbKoi MicbKoi ради
61002, м. ХаркЬ, вул. Сумська, бул.72

66.19 Iнша допомuкна дiяльнiсть у сферi
фiнансових посл)д, KpiM страхуванн я та

пенсiйного забезпечення
66.|2 Посередництво за договорами
паперах або товарах

по

цiнних

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дiяльнiсть депозитарноТ установи

(Лiцензiя Ns 2б3298, серiя АС, дата видачi -

дiяльностi, виданих НКЦПФР

l0.09.2013 р., TepMiH дii необмежений);
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть) (Лiцензiя JЪ 185341,
серй А€, дата видачi- |2.\2.2012 р., строк дiТ
необмежений

-

вiдповiднiсть розпriру власноfо капiталу вимогам, установленим нормативноправовими актам

СтаноМ на 31.12.2018р. власниЙ капiтаЛ ТоваристВа становиВ 1498 тис. грн., в т.ч. (:тис.

грн.):

7030;
300;
8;
1

б0.

31 .l2,Z0|8p. BapTicTb чистиХ активiВ Товариства (власного капiта.гlу) перевищуе
його статрний капiтал на 468 тис. грн., що вiдповiдае ст.144 Щивiльного кодексу Украiни.

СтаноМ на

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

Перелiк уlасникiв

з/п

Внесок у статуrний капlтал
грн.

о,/

Гайденко Елуарл Анатолiйович

667 850,00

g5
, ,*

2

Галюгiн В iKTop Миколайович

305 700,00

4,з5

a
J

елiсеев Михайло Iгорович

667 850,00

9,5

4

Крючltо Ол ьга Валентинrвна

667 850,00

9,5

5

KyueHKo Володимир Сергйович

667 850,00

9,5

6

MiHiH !енис Володимирович

667 850,00

9,5

7

Остапенко ТJласта Володимирiвна

667 850,00

9,5

8

Рудет,lltо

69l 400,00

9,83

9

сiва.тепко €вген Васильович

690 l00,00

9,82

10

Соболсв IОрiй Нифонович

667 850,00

9,5

1l

Фоп,tетлко

667 850,00

9,5

Разолl

Сергй Володимирович

Андрiй Борисович

7 030 000,00

/о

100,0

5

АулитоР пiлтвердrКус вiдповiднiсть розмiрУ статугного капiталу Товариства установчим
док}"N,{еIIтаI!{ Та ВIlI\tогам до мtнiма,rьного розмiру статугного капiта,rу для здiйснення
профссir:irrоТ лiялытостi на фондовоМу ринкУ для: отримання лiцензiТ на брокероьку
дйльт-riсть, дiяльrIiсть з 5rправлiння цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть
депозитарнот установи, Закону Украiни <про цiннi папери та фондовий ринок> лгsз480 вiд
23.I2.2006p. (зi змiнами) та Порядку та умов видачi лiцензii на провадження окремих видiв
професiйнот /liя.lтьtrостi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв), переоформлення
лiцензiТ, видlt,ti лублiката та копiТ лiцензii, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд
14.05.201Зр. J\l317 (iз змiнами).

Форпt1,1lаlllIя -гil сItлата статутного капiталу
Заявленltй В Стат}дr-t{их докуN4ентах Товариства статугний капiтал в розмiрi 7 030 000,00 грн.
(ciM пliльiiоltiв трl.t.tццять тисяч гривень 00 коп) сплачено учасниками Товариства грошовими
кошта]lll{ в IIоl]ялI{у, передбаченому Статутом, у встановленi законодавством термiни в
tIoBHoN{y обсязi.

Аулитор пiдтtlсрл;tус, що статуrний капiтал Товариства сформований та сплачений
повнiстtо гро

IIIоR t{Nrи

коштами у встановленi законодавством термiни.

Ауди,гtlilоr,I llc I]Ilri j]лено прострочених зобов'язань Товариства щодо сплати податкiв та
зборiв, ilccпJil]li.{IIrx штрафних санкцЙ за порушення законодавства про фiнансовi послlги,
,;ttc-rti ll]t
утоА.{)1
риIIку цiнних паперiв.

Iнфорпiаrцiя c,locotlHo напряN{lсiв використання коштiв, що BHeceHi для формування
cTaT},Tl i o1,o

Грошоr,i l(oll

ТоВ

h,lt i i i,1,1t.

ly

l]. lr ;ii BHeceHi для формування стат}"тного капiталу Товариства, використанi
кI;iRЕС i iii,.]ITI> виклюLIно для провадження професiйноТ дiяльностi на фондовому
1,1

ринк)/.
Iнфо1l;rl ;itlilI lllo.,ttl ttовОязаних осiб

осiб Товариства, якi було встановлено нами при виконаннi
звiтностi, наведено нижче:

Iнфорrт:,rtiIо IIl0,rlo пов'язаних
проllс.гI \ ]l аYri|; r.r1 rllaHcoBoi

ЛЪз/п

П.I.П

Статус пов'язаноi

особи,
частка у стат)тному ltапiталi,

о/
/о

Учасник - 9,5

2
З

]

Галтогitl BiKTop Миколайович

Учасник - 4,З5

Слiссi

Учасник

iз

N4rrхайло lгорович

6

т.

K),ltcl
',

Володимир Сергiйович

l,,-o

jirlil,

I|crtlTc Володитчtирович

1

о|
v.

с

10
-

-

9,5

Учасник * 9,5

4
q
\)

-

:Ii-:)

\ lt]i

{Iil

f YIK'III;()
L_сюt)]|€*

t.

-l

}

Учасник

-

9,5

Учасник - 9,5
Vцяr-нrzrг - Q

Учасник

ý

-

9,82

-

9,5

Vтlепчтли _ о е1

Учасник

Учасник

Фоменко Андрiй Борисович
Кириллова Олена Викторiвна

-

9,5

{иректор

протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювilло операцii
з пов'язаними особами.

протягом звiтного перiоду }тlравлiнському персоналу Товариства
нараховувалась та
виплачраJIась заробiтна плата вiдповiдно до встановленоi
системи оплати працi.
КомпенсацiТ та iншi додатковi виIIлати не здiйснювались,

Аудитор дйшов висновку, що вiдносини Товариства з пов'язаними
особами, що виходять
за межi нормальноI дiяльностi, не були виявленi,

Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв
ймовiрнiсть визнання яких с на балансi достатньо високою

та

lабо зобовОязань,

Аулитором отримана достатня впевненiсть в тому,
що у Товариства станом на 31.12,20l8p.
вiдсуrнi непередбаченi активи та зобов'. язання, ймовiрнiсть
визнання яких на баланЬi
Товариства € достатньо високою.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан

ПОДiЙ ПiСЛЯ ДаТИ баЛаНСУ, ЯКi Не ЗНайшли вйображення
у фiнансовiй звiтностi товариства,

проте можугь мати сугтевий вплив на
фiнансовий стан

не виявлено.

ТоВ KIHBECT IHCITI>, uулrrоро,,

Iнформацiя про наявнiсть iнших
фактiв та обставин, якi можуть сут'сво вплинути на
дiяльнiсть Товариства в майбутньому та оцiнку ступеня iхнього впливу

Аулитором не виявлено iнформацiю про наявнiсть iнших
факторiв та обставин, якi мож},ть
с}"гIсво вплинуги на дйльнiсть Товариства
у майбугньому. Проте, внаслiдок ситуацii, яка
скJIалася в YKpaiHi в зв'язку з полiтичною та економiчною
нестабiльнiстю, Товариство
усвiдомлюс, що на процес рiшення поставлених завдань булуть впливати
фактори
зовнiшнього та внугрiшнього середовища. Економiчна стабiльнiсть
в ykpaiHi бiльшою
мiрою заJIежить вiд ефективностi заходiв, якi
реалiзу€ уряд УкраТни. Закони та нормативнi
аКТИ, ЯКi ВПЛИВаЮТЬ На ОПеРаЦЙНе середовище в УкрЪiЪi,-моrпу.Ъ
швидко змiнюватися. стан
економiчноi нестабiльностi може тривати i далi, тому icHyc ймовiрнiсть
того, що фiнансовi
активи Товариство не зможе реалiзрати за ix балансовою вартiстю
в ходi звичайноi
дiяльностi, що вплине на результати дйльностi та власний капiта_п.

Iншi елементи
OcHoBHi BйoMocTi про аудиторську фiрму

Повне найменування

фiрпrи вiдповiдно

докrдцентiв

Коа

С!РПОУ

до

аудиторськоi
установчих

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОК)

вIдповrдАльнIстю АудиторськА
ФIРМА сПIкА-АУДИТ)

2з464510

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв,
якi проводили аудит, та серiя, номер,
дата видачi сертифiкатiв аудиторiв,
виданих

АПУ

Аулитор Плетньова Тетяна
сертифiкат аудитора

J\Ъ000624,

виданий рiшенням АIIУ Nb4l
25.01.i996p., рiшенням АIIУ J\Ъ303/2
27

Мiсцезнаходження юридичноI особи та
ij фактичне мiсце розташування

Михайлiвна,

cepii А

,|L,2014р, TepMiH чинностi

вiд
вiд
сертифiката

продовжено до 25.01 .2020р.
б1003, м. XapKiB, майдан Павлiвський, \lЗ

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дулит фiнансовоi звiтностi здiйснювався на пiдставi договору ЛЪl/20l9 вiд l0.01.2019p.
Аулит розпочато 10.01.2019р. та закiнчено 01.04.20l9p.

плетньова Тетяна Михайльна

Ключовилi партнер iз завдання з аудиту
сертифiкат аудитора cepii А N9000624,
виданий рiшенням АПУ Ns41 вiл 25.01.1996p.,
рiшенням AI1Y ]Ф303/2 вtд 27.1 1.20 l 4р.
TepMilt чинностi сертифiката продовжено
ло 25.01.2020p.

Щиректор

Ра
.._ъ?l

ТОВ АФ "СПIКА-АY

сертифiкат аудитора cepii А .}'lЪ000224,
виданий рiшенням АПУ ]ф l 2 вiд 1 7
рiшенням АПУ N9353/2 вiд2l .|2.20l
TepMi н чинностi сертифiката
ло l7.02.2023p,

iдl

ТСВАРИСТSО

э оБt Ех€нOю

РыдпоЁlййьiЁiю
АУДИТОРСЬКА
ФIг]!IА
<cCПlXA-,4}'filfT>
lJ,j2J.16457O

j"rо

6100З, м. ХаркЬ, майдан ПавлЬський,
01.04.2019 р,

I

13.

Iволженко ольга Василвна

