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Основні відомості про Товариство

Повна назва:
•
•
•
•

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Бенефіт Брок”

Код за ЄДРПОУ: 36625811.
Місцезнаходження за КОАТУУ: 6310136300, 61022, м. Харків, Дзержинський р-н, проспект
Леніна 5, к. 20
Зареєстроване 29 вересня 2009р., Харківська міська Рада народних депутатів.
Дата та місце внесення змін до Статуту:
15.10.2009 р., виконавчий комітет Харківської міської ради,
державний реєстратор Щербина Лариса Миколаївна,
№ запису 14801050001045117
нова редакція Статуту
23.06.2010 р., виконавчий комітет Харківської міської ради,
державний реєстратор Щербина Лариса Миколаївна,
№ запису 14801050002045117
нова редакція Статуту
16.03.2011 р., виконавчий комітет Харківської міської ради,
державний реєстратор Щербина Лариса Миколаївна,
№ запису 14801050004045117
нова редакція Статуту
22.07.2011 р., виконавчий комітет Харківської міської ради,
державний реєстратор Щербина Лариса Миколаївна,
№ запису 14801050005045117
нова редакція Статуту

Основні види діяльності: за КВЕД
•
•
•

66.12 – посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
64.99 – надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Документи, які надають право на здійснення статутних видів діяльності:
Ліцензія серія АВ № 498065
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме;
Брокерська діяльність
Строк дії – 27.11.2009 р. – 27.11.2014 р.
Ліцензія серія АВ № 498066
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме;
Дилерська діяльність
Строк дії – 27.11.2009 р. – 27.11.2014 р.
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Ліцензія серія АВ № 520287
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме;
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Строк дії – 21.01.2010 р. – 21.01.2015 р.
Ліцензія серія АВ № 507179
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме;
андеррайтинг
Строк дії – 31.12.2009 р. – 08.10.2012 р.
видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 31.12.2009 р.
діяла у Товаристві до 08.10.2012 р.- анульована Рішенням НКЦПФР №904 від 08.10.2012 р.
за відсутністю виду діяльності
Ліцензія серія АВ № 507180
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме;
діяльність з управління цінними паперами;
Строк дії – 31.12.2009 р. – 31.12.2014 р.
видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 31.12.2009 р.
Свідоцтво ДКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, що надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів №1604 від 16.12.2009р. Строк дії – безстроково
Свідоцтво про членство в ПАРД ( Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв) № 1254
від 16.04.2010 р.
Свідоцтво про членство в АУФТ ( Асоціація «Українські фондові торговці») №863 від
11.12.2009 р.
Перелік перевіреної фінансової інформації

•
•
•
•
•
•
•

1.Установчі та статутні документи за станом на 31.12.2012 р.

2. Банківські документи .
3.Журнали – ордера за балансовими рахунками та додатки до них.
4. Компьютерні дані бухгалтерського обліку
5. Наказ про облікову політику.
6.. Пояснення спеціалістів та інші документи щодо предмету договору.
7.Фінансова звітність за 2012 р за станом на 31.12.2012 р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.

За достовірність наданих для аудиту документів відповідає керівництво ТОВ “Бенефіт Брок”.
За період аудиту відповідальними за фінансово - господарську діяльність і фінансову звітність
були:
• з правом першого підпису
♦
директор - Петряєва Ганна Сергіївна;
• з правом другого підпису
♦
головний бухгалтер – Кочетова Тетяна Рудольфівна
Метою перевірки є висловлення професійного незалежного судження щодо фінансової звітності
ТОВ „Бенефіт Брок ” ( надалі Товариство).
Аудитор відповідає за висловлення професійної думки відповідно до фінансової звітності на
основі проведеної аудиторської перевірки наданих для аудиту документів.
Аудитор керувався законодавством України з питань господарчої діяльності та оподаткування, прийнятим в Товаристві порядком ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової
звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами аудиту.
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Опис обсягу аудиторської перевірки
Аудит виконувався відповідно до:
Законів України:
“Про цінні папери та фондовий ринок”,
“Про господарські товариства”,
“Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”,
„ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
“Про аудиторську діяльність”,

нормативних документів:
„Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”,
затвердженого ДК ЦПФР від 29.09.2011 р. №1360 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. №1358/20096;
Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від
18.04.2003 р. №122/2 ”Про порядок застосування в україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”;
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО в Україні
та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Аудит було заплановано і проведено таким чином, щоб забезпечити обгрунтовану та достатню впевненість про те, що фінансові звіти Товариства відповідають основним принципам обліку,
встановленим обліковою політикою ТОВ „Бенефіт Брок” та не містять помилок, суттєвих викривлень та дійсно відображають фактичний фінансовий стан ТОВ „ Бенефіт Брок ” на дату проведення аудиту.
Достовірність, повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та прийнятій обліковій політиці Товариства, перевірялася шляхом визначення наявності, а, одночасно, і
відсутності суттєвих розбіжностей між даними документів аналітичного та синтетичного обліку,
статей балансу та фінансової звітності.
Аудитором зібрано достатньо якісних доказів, які є підставою для висловлення об’єктивної
думки щодо фінансової звітності:
Облікова політика ТОВ „ Бенефіт Брок ” на 2012 рік встановлена наказом керівника ТОВ „ Бенефіт Брок ”, який складено відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” №996 – ХІV від 16.07.1999 р. та Податкового кодексу України,
була незмінною протягом періоду, що підлягав аудиту;
ТОВ „ Бенефіт Брок ” застосовує План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію по його
застосуванню, затверджену Міністерством фінансів України 30.11.99р. №291 зі змінами та доповненнями.
Фінансова звітність ТОВ „ Бенефіт Брок ” формувалася з дотриманням принципів:
1. автономності підприємства, яке відокремлене від власників. Тому особисте майно і зобов`язання власників
не відображались у фінансовій звітності Товариства;
2. безперервності діяльності , що передбачає оцінку активів і зобов`язань Товариства, виходячи із припущення,
що його діяльність триватиме далі;
3. періодичності, що припускає розподіл діяльності Товариства на певні періоди часу (місяці, квартали) із метою складання фінансової звітності;
4. історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
5. нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялись доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображались в обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
6. повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
7. послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування ТОВ „ Бенефіт Брок ”обраної політики;
8. обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати
заниженню оцінки зобов`язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів Товариства;
9. превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а, не
лише виходячи з юридичної форми;
10. єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій Товариства в єдиній грошовій одиниці – гривні.
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Статутний капітал за станом на 31.12.2012 р. відповідно до статутних документів складає
20 000 000,00 грн., який сформовано та сплачено повністю грошовими коштами.
Учасник – засновник ТОВ “ Бенефіт Брок”:
Юридична особа: ТОВ “Маклер-ВМ»
Код ЄДРПОУ - 36373168
Адреса: 6310136300, 61135 м. Харків, Дзержинський р-н,
вул. Клочківська 199, кВ.108

Розмір вкладу: 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів грн. 00 коп.)
Вклад внесено грошовими коштами: 20 000 000 грн., в т.ч.:
15 500, 00 грн. – платіжне доручення №30 від 28.09.2009 р.(АКІБ «УкрСиббанк»
м. Харків)
17 000,00 грн. – меморіальний ордер №53 від 28.09.2009 р. .(АКІБ «УкрСиббанк»
м. Харків)
32 500,00 грн. – платіжне доручення №74 від 12.10.2009 р. .(АКІБ «УкрСиббанк»
м. Харків)
1 435 000,00 грн. – платіжне доручення №1 від 23.10.2009 р. (ФВАТ «АКБ «Автокразбанк» м. Донецьк)
6 140 000,00 грн. – платіжне доручення №1 від 26.07.2011 р. (ДФ ПАТ «АКБ Банк»
м. Харків)
6 140 000,00 грн. – платіжне доручення №2 від 26.07.2011 р. (ДФ ПАТ «АКБ Банк»
м. Харків)
6 140 000,00 грн. – платіжне доручення №3 від 26.07.2011 р. (ДФ ПАТ «АКБ Банк»
м. Харків)
Формування статутного капіталу проводилось через поточні рахунки Товариства:
в АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, ФВАТ «АКБ «Автокразбанк» м. Донецьк та ДФ
ПАТ
«АКБ
Банк»
м. Донецьк.
25000,00 грн.- шляхом реінвестиції дивідендів ( протокол загальних зборів учасників №1 від 20.04.2010 р.)
55000,00 грн.- шляхом реінвестиції дивідендів ( протокол загальних зборів учасників
№1/2011
від
16.03.2011 р.)
Установчі документи за звітний період не змінювалися.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї
діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного
документального і взаємопов`язаного їх відображення.
Товариство застосовує План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію по його застосуванню, затверджену Міністерством фінансів України 30.11.99р. №291 з 01.01.2001р. з доповненнями. Облік повністю автоматизований .
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 р. складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.
Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.
Облікова політика (вибір методів амортизації необоротних активів, обліку запасів, розподілу
накладних витрат, тощо) побудована у відповідності з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням принципів викладених в Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку П(с)бо1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
В звітному періоді істотного виправлення помилок минулих звітних періодів не проводилося.
Переобчислення статей фінансової звітності минулих періодів не здійснювалося. Здійснювалися операції щодо оперативної оренди активів. Протягом звітного періоду Товариство не проводило дооцінку активів.
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Помилки допущені в бухгалтерському обліку активів були несуттєвими і не змінили фінансових показників.
У зв`язку з тим , що аудитор не була присутня при проведенні інвентаризації активів та зобов`язань Товариства при підготовці фінансових звітів станом на 31.12.2012 р., оскільки
дата проведення інвентаризації передувала запрошенню аудитора для перевірки фінансової звітності, та через специфіку обліку запасів, аудитор не мала змоги перевірити активи Товариства за
допомогою інших аудиторських процедур.
На думку аудитора, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби була
змога перевірити інвентаризацією активи Товариства, фінансова звітність об’єктивно в усіх
суттєвих аспектах надає інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 р.,
результати його господарської діяльності та рух грошових коштів за 2012 р. відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Основним видом діяльності Товариства за 2012 рік була діяльність з торгівлі цінними паперами, надання брокерських послуг за операціями з цінними паперами для юридичних та фізичних осіб,
надання послуг зберігача цінних паперів, надання консультаційних послуг щодо інвестування на фондовому ринку України.
Ринки збуту та особливості розвитку галузі:
Діяльність здійснюється в межах ринку України серед юридичних та фізичних осіб.
Основними постачальниками є юридичні та фізичні особи - резиденти та нерезиденти України.
Основними споживачами є як юридичні так і фізичні особи - резиденти та нерезиденти України.

Інвестиційна діяльність не здійснювалась
Наукові дослідження (розробки) не проводились
Активи підприємства збільшилися в порівнянні з попереднім періодом.
Нематеріальні активи
Товариство має необоротні активи в вигляді нематеріальних активів в розмірі
3 000,00 грн. : ліцензії для основних видів діяльності.
Незавершене будівництво.:
Об’єктів незавершеного будівництва Товариство не має.
Невстановленого устаткування для монтажу немає.
Основні засоби.
Товариство має основні засоби (машини та обладнання) залишковою вартістю 25,0 тис.грн.
Облік основних засобів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92
(надалі П(С)БО №7 та Наказом керівника Підприємства про облікову політику.
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші фінансові інвестиції-векселі господарських товариств України на загальну суму 18440,0
тис. грн.
Запаси
Запаси включають покупні витратні матеріали – канцелярські товари.
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю та відповідно П(С)БО 9 «Запаси». Первісна вартість запасів включає витрати на придбання.
Балансова вартість запасів за станом на 31.12.2012 р. складає 1,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду переоцінка запасів не проводилася. На кінець звітного періоду
запасів, переданих на відповідальне зберігання, немає.
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Дебіторська заборгованість:
Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському обліку відповідно до
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість відображається за первісною
вартістю, щодо якої існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та є
достовірно визначеною.
Дебіторська заборгованість Товариства складає 797 000,00 грн. , в.ч.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 796,0 тис. грн..
Дебіторська заборгованість з бюджетом – 1,0 грн. (поточна).
Інша дебіторська заборгованість ( активи за угодами доручення на придбання цінних паперів) - 0,0 грн.
Резерв сумнівних боргів не нараховано.
Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства
визнало борги як безнадійні.
Дебіторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності відсутня.
Поточні фінансові інвестиції в розмірі 2010,0 тис. грн. в вигляді цінних паперів –
акцій
акціонерних товариств.
Грошові кошти:
Грошові кошти на кінець звітного періоду включають суму грошей в касі –10,0 тис. грн.,
на поточних рахунках – 77,0 тис. грн., інші 0,0 тис.грн.
Іноземна валюта - 0,0 тис. грн.
Векселів одержаних немає.

Обмежень щодо використання грошових коштів немає.
Інші оборотні активи відсутні.
Розмір зобов’язань за звітний період зменшився.
На кінець звітного довгострокових зобов`язань Товариство не має.
Кредиторська заборгованість обліковується відповідно до П(С)БО 11 «Зобов`язання».
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана в сумі, щодо якої існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок її погашення. Товариство передбачає погасити заборгованість протягом звичайного операційного циклу.
Поточні зобов’язання за розрахунками відображені в балансі за сумою погашення.
Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання – 94,0 тис.грн.
Товариством зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
власний капітал підприємства визначено правильно і він складає
складає еквівалент 1940,0 тис.євро), в тому числі:
- статутний капітал
- резервний капітал
- інший додатковий капітал
- нерозподілений прибуток

20444,0 тис. грн. (що

20 000,0 тис. грн.;
18,0 тис. грн.;
0,0 тис. грн.,
426,0 тис. грн.;

Валюта балансу на 31 грудня 2012 р. складає 21 364,0 тис.грн.
Актив
Пасив
18468
I розд. Необоротні активи
I розд.
Власний капітал
Забезпечення наступних
II розд. Оборотні активи
II розд.
2895
витрат і платежів
1
Витрати майбутніх періоДовгострокові зоIII розд.
III розд.
дів
бов`язання
IV розд. Поточні зобов`язання
V розд. Доходи майбутніх періодів

20 444
0
0
920
0
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Для визначення можливості швидкого здійснення розрахунків (погашення поточних зобов’язань)
розраховано коефіцієнт абсолютної ліквідності К А.Л. (відношення найбільш мобільної частини
оборотних – грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень (цінних паперів) до короткострокових зобов’язань). К А.Л. показує яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно
• на початок звітного періоду КА.Л.П. = 16,48;
• на кінець звітного періоду КА.Л.К. = 0,66;
КА.Л.К. – вище норми (0,25 - 0,50) і це означає, що підприємство має можливість швидко розраховуватись зі своїми партнерами.
Узагальненим показником платоспроможності підприємства є коефіцієнт загальної ліквідності
КЗ.Л., який показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення
його поточних зобов’язань:
• на початок звітного періоду КЗ.Л.П. = 17,28;
• на кінець звітного періоду КЗ.Л.К. = 0,7
і знаходиться нижче норми (1,0 – 2,0)
Це піддає сумніву платоспроможність підприємства.
Фінансова стабільність підприємства характеризується коефіцієнтом фінансової стійкості К Ф.С.,
який показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність:
• на початок звітного періоду КФ.С.П. = 0,94;
• на кінець звітного періоду КФ.С.К. = 0,25;
КФ.С.К. – в межах норми (0,25 – 0,50). Підприємство фінансово стійке.
Залежність підприємства від залучених засобів показує коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом КП.В.:
• на початок звітного періоду КП.В.П. = 0,06;
• на кінець звітного періоду КП.В.К. = 0,05;
КП.В.К. вище норми (норма 0,5 – 1,0), і це позитивно характеризує діяльність підприємства.
Висновок:
Аудит в зазначеному обсязі дає змогу аудиторові висловити незалежну думку та зробити
висновок про те, що:
концептуальна основа, яка покладена в основу складання фінансових звітів
ТОВ „ Бенефіт Брок ” – чинні нормативні документи: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – ХІV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями
та національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні зі змінами
та доповненнями та Податковий кодекс України №2755 –VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями;
подана для аудиту фінансова звітність представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах
інформацію про фінансовий стан підприємства на 31.12.2012 р., результати його господарської діяльності, відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів П(С)БО в
Україні
На думку аудитора надана фінансова інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний
склад активів та пасивів ТОВ „ Бенефіт Брок ”:
розкриття інформації про активи ТОВ „ Бенефіт Брок ”, зокрема :
необоротні активи, запаси, грошові кошти, дебіторську заборгованість відповідає
вимогам національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
розкриття інформації про зобов’язання ТОВ„ Бенефіт Брок ” в усіх суттєвих аспектах
відповідає національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;
Вартість чистих активів Товариства за станом на 31.12.2011 р. розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів товариств, схвалених Рішенням від 17.11.2004 р. № 485 ДК ЦПФР і відповідає вимогам законодавства.
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розкриття інформації про власний капітал Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;
розмір статутного капіталу складає 20 000 000,0 грн,. відповідає установчим документам, сформовано та сплачено повністю грошовими коштами, що відповідає вимогам відповідних нормативних документів;
класифікація та оцінка активів Товариства відображена відповідно вимогам нормативних документів України та прийнятої облікової політики.
В звітному періоді не відбулися ніякі дії в діяльності Товариства, які можуть вплинути на фінансово - господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”:
Аудиторський висновок є умовно позитивним.
Основні відомості про аудитора
ТОВ “Аудиторська фірма “АнВеТа”
Свідоцтво № 870 видане 23.02.2001р. Аудиторською палатою України про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги,
чинне до 23.12.2015 р.
сертифікат № 002510 серія А виданий 29 червня 1995 Аудиторською палатою України
дійсний до 29.06.2014 р.
Місцезнаходження юридичної особи: 6310136600, 61195, м. Харків, вул. Метробудівників, 25, к. 105
Тел/факс: (057)-337-31-95; e-mail: moklyak@ukr.net

На підставі Договору №б/н від 07 грудня 2012 р. аудиторська перевірка фінансової звітності та
аналіз фінансового стану Товариства за станом на 31.12. 2012 р.
розпочата 07.12.2012 р. і закінчена 27.03.2013 р.
Аудиторський висновок складено 27 березня 2013 року і надрукований у чотирьох
примірниках.

Президент
___________________ Г.І. Мокляк

