
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО   РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2019 РОКУ 

 
 Національній Комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України; 
Національному банку України; 
Учасникам та управлінському персоналу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ 
ФІНАНС» 

 
І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
Думка з застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» (надалі- ТОВ «БРОКЕРИДЖ ФІНАНС», 
або Товариство, Компанія), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 
р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів 
(за прямим методом), звіт про власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою, та 
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» на 31 грудня 2019 року, її фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

 
Основа для думки з застереженням 
У складі непоточних  активів Товариства станом на 31.12.2019 року рахуються 

довгострокові фінансові  інвестиції - акції корпоративного інвестиційного фонду АТ 
«АЛЬТИТУДА»(Код ЄДРПОУ 43157408) на суму 1 880 тис. грн.(21,83 % активів).  В звіті 
про фінансовий стан дані інвестиції відображені за собівартістю. Ми не змогли отримати 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо балансової вартості цих 
інвестицій станом на 31 грудня 2019 р., тому що не отримали доступ до фінансової 
інформації, управлінського персоналу та аудиторів цього підприємства. Отже, ми не 
змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.  

Примітки до фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» за 2019 рік не включають всі розкриття 
згідно вимог МСФЗ, а саме: не показана звірка сум грошових коштів та їх еквівалентів, 
відображених у Звіті про рух грошових коштів, з відповідними статями Звіту про 
фінансовий стан (МСБО 7.45); відсутні розкриття щодо кількісної інформації по 
управлінню фінансовими ризиками  (пункти 31 та 34 МСФЗ 7.31,34); У Звіті про власний 
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капітал відсутня порівняльна інформація за аналогічний період попереднього року (МСБО 
1. 38, 38А).  

Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних  стандартів  контролю  якості, 
аудиту,  огляду,  іншого надання впевненості  та  супутніх  послуг», видання 2016-2017 
років, (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 
Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року та Листом Державної установи 
«Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 16.01.2019 року № 4, для  
застосування до завдань, виконання яких здійснюється після 1 липня 2018 року. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.   

Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»  згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

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

 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання 
аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті. 

 
Параграф з інших питань 
Фінансова звітність ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» за рік,  що закінчився 31 

грудня 2019 року, була перевірена іншою   аудиторською фірмою, була висловлена 
модифікована  думка щодо цієї звітності 14 квітня 2020 року.  

Звертаємо увагу на  ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із 
запровадженням урядом Україні обмежень, встановлених  під час карантину у зв'язку зі 
спалахом  коронавірусу у світі. У результаті виникає суттєва невизначеність, що може 
поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі та  яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження 
вартості  його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо оцінити. 
Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті 
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 
зможуть бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було змінено. 

 
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР) згідно «Положення про порядок складання та подання 
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 року N 
1283 із змінами), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 
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суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що 
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.  

 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 

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

 
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 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 дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
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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 
розкриттями 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. 

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 застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

 
ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги, що визначені «Вимогами до 

аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 12.02.2013р. № 160 із змінами. 

 
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОКЕРІДЖ 

ФІНАНС»:  
 

1 
Найменування товариства Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»  
 

2 Код підприємства за ЄДРПОУ 22925951 

3 
Місцезнаходження юридичної 
особи 

Україна, 03022, м.Київ, Голосіївський район, 
ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 303 

4 Дата Державної реєстрації   01 жовтня 2009 року 

5 
Види діяльності за КВЕД-
2010 

66.12 Посередництво за договорами по цінних 
паперах або товарах; 
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; 
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

6 

Перелік учасників, які є 
власниками 5% і більше 
часток у статутному капіталі 
товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ" 
Код ЄДРПОУ засновника: 35689764 
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, 
ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б, офіс 32 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 692325.00 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 



 5

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД" 
Код ЄДРПОУ засновника: 36085513 
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, 
ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 692325.00 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ІНКОМ-ФІНАНС» 
Код ЄДРПОУ засновника: 40398953 
Адреса засновника: 03040, місто Київ, проспект 
Голосіївський, будинок 70 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 344250.00 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОРАМЕН» 
Код ЄДРПОУ засновника: 38811343 
Адреса засновника: 03022, м. Київ, ВУЛИЦЯ 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 749700.00 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"СПЕКТР" 
Код ЄДРПОУ засновника: 40398859 
Адреса засновника: 03040, м. Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 70 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"ТАКТ" 
Код ЄДРПОУ засновника: 40398691 
Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ , будинок 70 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-1" 
Код ЄДРПОУ засновника: 34618472 
Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, 
офіс 351 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 749700.00 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-3" 
Код ЄДРПОУ засновника: 34618419 
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський 
район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 65025.00 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-4" 
Код ЄДРПОУ засновника: 34618933 
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський 
район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 

 
 

ГОРОХОВІК АЛІНА ДМИТРІВНА 
Адреса засновника: 83023, Донецька обл., місто 
Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ 
ХАРИТОНОВА, будинок 8, квартира 15 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 172125.00 

 
ДІДКІВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Адреса засновника: 07651, Київська обл., Згурівський 
район, село Любомирівка, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, 
будинок 32 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 749700.00 

 
ДОБРИНСЬКА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА 
Адреса засновника: 83062, Донецька обл., місто 
Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ 
КУЙБИШЕВА, будинок 9, квартира 5 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 688500.00 

 
КВАСКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 
Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто 
Донецьк, Куйбишевський район, ПРОСПЕКТ 
ПАНФІЛОВА, будинок 15 І, квартира 47 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 623475.00 

 
ЯКУБОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 
Адреса засновника: 85792, Донецька обл., 
Волноваський район, село Сонячне, ВУЛИЦЯ 
ЛОТОШКІНОВА, будинок 1 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 172125.00 

7 
Свідоцтва, ліцензії 
Товариства 

Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України про включення до 
державного реєстру фінансових установ, які надають 
фінансові послуги на ринку цінних паперів, дата 
включення в Реєстр 12 листопада 2004 року, 
реєстраційний номер № 224, 
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України (серія АЕ № 294668) на 
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – 
брокерська діяльність, строк дії ліцензії з 29 січня 
2015 року - необмежений, рішення про видачу 
ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733, 
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України (серія АЕ № 294669) на 
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – 
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дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 29 січня 2015 
року - необмежений, рішення про видачу ліцензії від 
16 грудня 2014 року № 1733 

8 Керівник Лебідь Юрій Іванович 
 

            Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор: 
а) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим 

нормативно-правовими актами НКЦПФР 
Станом на 31.12.2019 року власний капітал Товариства складає 8 610 тис. грн., в 

т.ч.: 
- зареєстрований капітал -7 650 тис. грн.; 
- резервний капітал – 59 тис. грн.; 
- нерозподілений прибуток – 901 тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 р. вартість чистих активів Товариства (власного капіталу) 
більше  статутного капіталу на 8 610 тис. грн., що  відповідає вимогам статті 144 
Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою 
відповідальністю.  

Розмір регулятивного капіталу (власних коштів) ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» за 
даними фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. становить 7994164,19 грн., що 
відповідає вимогам пункту 8 глави 2 розділу ІІІ «Положення щодо пруденційних 
нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління 
ризиками» (Рішення НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015  із змінами). 

б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 
Згідно ст. 6 Статуту (нової редакції), затвердженого Загальними зборами учасників 

(Протокол №29 від 16 січня 2019 року), державну реєстрацію проведено 17.01.2019 року 
за номером 106804610355, загальний розмір статутного  капіталу Товариства становить 7 
650 000,00 грн. (Сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.). 

Статутний капітал сплачено повністю.  
Дані балансу відповідають установчим документам. 
Розмір  зареєстрованого статутного капіталу   Товариства  за даними фінансової 

звітності станом на 31.12.2019 року  відповідає вимогам п. 3, Розд. ІІ  «Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з торгівлі цінними паперами», затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 
№ 819  із змінами.  

 
 в) формування та сплата статутного капіталу 
Заявлений  в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 

7650000.00 грн.(сім мільйонів  шістсот пятдесят грн., 00 коп.), сплачено учасниками     
Товариства      грошовими    коштами  в    порядку,    передбаченому Статутом, у 
встановлені законодавством терміни в повному обсязі.  

Статутний капітал розподіляється наступним чином: 
 

Учасники товариства 
Частка в 

Статутному 
капіталі (грн.) 

Частка в 
Статутному 

капіталі, 
(%) 

Білецький Ігор Юрійович 3 525 000,00 46,078 
Черно Олена Ігорівна 3 525 000,00 46,078 
ТОВ “Видавничий дім “ОСОБИСТОСТІ” 584 000,00 7,634 
ТОВ “Агентство нерухомості “Аркада” 16 000,00 0,21 
ВСЬОГО 7 650 000,00 100,00 

Сплата додаткових внесків до статутного капіталу учасниками відбулась 
наступним чином: 
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 Білецький Ігор Юрійович перерахував 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі 
325 000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, 
МФО 380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року); 

 Черно Олена Ігорівна перерахувала 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі 325 
000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, МФО 
380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року). 
Таким чином, на дату реєстрації нової редакції Статуту (на 14 грудня 2009 року) 

статутний капітал сформований всіма акціонерами на 100% виключно грошовими 
коштами.  

Формування та сплату Статутного капіталу Товариства підтверджено висновком 
від 25 грудня 2009 року незалежного аудитора Красовської Марини Іванівни 
Аудиторської фірми ТОВ “Аналітичні системи”, у відповідності до:  
 Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, 

виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 
(термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ№158 від 26 січня 2006 року до 
26.01.2011 року); 

 сертифікату аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати 
України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням 
АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року); 

 Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на 
ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно 
рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386.  
Станом на дату складання аудиторського висновку чинною є редакція Статуту 

затверджена Загальними зборами учасників (Протокол №29 від 16 січня 2019 року), 
державну реєстрацію проведено 17.01.2019 року за номером 106804610355. Розмір 
статутного капіталу залишився без змін. 

 Розмір сплаченого статутного капіталу відповідає установчим документам. 
г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за 

порушення законодавства про фінансові послуги, в т. ч. на ринку цінних паперів 
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» 

станом на 31.12.2019 р. податкові борги, несплачені штрафні санкції за порушення 
законодавства про фінансові послуги, в т. ч. на  ринку цінних паперів відсутні.  

  
Інформація  стосовно напрямів використання коштів, що внесені для 

формування статутного капіталу 
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ТОВ 

«БРОКЕРІДЖ ФІНАНС, використані для провадження професійної діяльності на ринку 
цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності та 
брокерської діяльності) і депозитарної діяльності депозитарної установи.  

 
Інформація про пов’язаних осіб  
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість 

контролювати іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та 
операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони  Товариства включають 
учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних 
власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під 
контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у  
Товариства  є істотний вплив. 

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з 
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не 
виявлено.  
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Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

Ми отримали достатню впевненість в тому, що  у  Товариства станом на 31.12.2019 
р. відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі 
товариства є достатньо високою. 

 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансової звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий  стан 

Ми проаналізували інформацію щодо  наявності подій після дати балансу, які не 
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.  

 
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на  

31.12.2019р. та на 31.12.2018 згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів 
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками 
(рішення НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 із змінами):  

 

Назва показника 31.12.2019 30.12.2018 Нормативні значення  

11 Регулятивний капітал  
 
7994164,19 

 
7936688,73 

Не менше 100 
відсотків від 
мінімального розміру 
статутного капіталу, 
встановленого 
законодавством для 
зазначеного виду 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 

(1 млн. грн.) 

22 
Адекватність 
регулятивного капіталу 

113,0538  101,2062 Не  менше 8 

33 
Адекватність капіталу 
першого рівня 

    113,0538   101,2062 
Не  менше 4,5 

44 Коефіцієнт левериджу 0,0003  0,0037 Від 0 до 3 
45 Коефіцієнт    абсолютної 

ліквідності 
24,1510  0,9317 Не  менше 0,2 

6 Норматив концентрації 
кредитного ризику 

23,5172  9,0360 Не більше 25% 

 
 
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво 

вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу 
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, 

які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому, окрім тих, на які ми 
звернули увагу в параграфі з інших питань. 

 
 
ІІІ. Інші елементи  

Основні відомості про аудиторську фірму  та умови договору на проведення аудиту 
 
 

   




