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Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів N9 4363, 
видане за рішенням Аудиторської палати України N9 219/3 від 14.07.2010 року

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)щ одо річної ф інансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАСК-БРОКЕР"

м. Київ 11 лютого 2016 року

А дресовано.Керівн ицтвуТОВ « ТА СК-БРОКЕР» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національному банку України

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» 
станом на 31.12.2015у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту 
про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на 
зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» 
станом на 31.12.2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про Товариство:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК- 
БРОКЕР»
Скорочене найменування:ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
Код ЄДРПОУ: 34300570
Дані про реєстрацію: Дата реєстрації 06.04.2006 р.
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського 
району реєстраційної служби Еоловного управління юстиції у місті Києві.
Номер запису в ЄДР № 1 074 102 0000 016422 
Телефон.044-502-00-75.
Коди видів економічної діяльності:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),
н. в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення
66.30 Управління фондами..
Генеральний директор Товариства: Янпольський Сергій Якович (Протокол №13 від 
24.03.2008 р.).

1 .Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Брокерська діяльність» серія АЕ №263105, дата видачі 03.06.2013 р., 
строк дії: 12.05.2011-12.05.2016 рр.



2. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Дилерська діяльність» серія АЕ №263106, дата видачі 03.06.2013 р., строк 
дії: 12.05.2011-12.05.2016 рр.
3. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Андеррайтинг» серія АЕ №263107, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 
12.05.2011-12.05.2016 рр.
4. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  депозитарна діяльність. 
Депозитарна діяльність депозитарної установи» серія АЕ №286588, дата видачі 08.10.2013 р., 
строк дії: з 12.10.2013 р. Необмежений;
5. Генеральна ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій №119 від 25.07.2013 р.
6. Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до 
державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних 
паперів, реєстраційний номер 881, дата включення в реєстр 11.07.2006 року.
Також ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є членом об’єднань професійних учасників фондового ринку: 
ПАРД та АУФТ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності(МСФЗ)та 
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які відповідають обставинам та Концептуальній основі складання 
фінансової звітності.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на 

основі результатів аудиторської перевірки. Аудиторську перевірку проведено у відповідності 
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для 
складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було. Ми 
вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку та аудиторський висновок складено у 

відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської діяльності і 
оподаткування: Законів України "Про господарські товариства"; "Про цінні папери та 
фондовий ринок"; "Про аудиторську діяльність"; "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні"; Податкового кодексу України; Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку і 
формування фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту № 700 «Формулювання 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора». Аудитор керувався законодавством України у сфері господарської 
діяльності, а саме Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законами України «Про 
аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

ТОВ «АФ «ВІГІ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2015 рік
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У ході аудиторської перевірки аудитор використовував як загальнонаукові методичні 
прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.), так і власні 
методичні прийоми (документальні, розрахунково-аналітичні, узагальнення результатів 
аудиту). Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження 
здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансовій звітності. Також була здійснена оцінка відповідності принципів обліку, що 
застосовувались Товариством, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського 
обліку і звітності в Україні.

Для проведення аудиту Товариством надано наступні документи з бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності (включаючи повний комплект фінансової звітності):

Статут та установчі документи;
«Звіт про фінансовий стан» станом на 31.12.2015 р.;
«Звіт про фінансові результати» за 2015 р.;
«Звіт про рух грошових коштів» за 2015 р.;
«Звіт про власний капітал» за 2015 р.

- Важливі аспекти облікової політики Товариства знайшли розкриття у пояснювальних
примітках, які додаються до пакету фінансової звітності.
Регістри бухгалтерського обліку.

- Первинні бухгалтерські документи.
Основою надання фінансової звітності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є чинні Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО).Враховуючи особливості складання фінансової звітності за МСФЗ, а саме: вказівки 
та вимоги регулюючих органів, зокрема, Міністерства фінансів України, щодо формату 
фінансових звітів (за національним П(С)БО 1) і певну невідповідність такого формату 
вимогам МСБО 1, вважаємо, що застосовна концептуальна основа фінансової звітності 
Товариства за 2015 рік - є концептуальною основою загального призначення (достовірного 
подання).
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

На звітну дату, в портфелі цінних паперів Товариства наявні акції, щодо емітентів 
яких проводиться процедура ліквідації, обіг яких зупинено, або щодо яких встановлено 
обмеження операцій в системі депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення 
Комісії, або інших підставах встановлених законодавством на суму 121 тис.грн. Такі цінні 
папери обліковуються за ціною придбання.

Названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не 
впливають на загальний фінансовий стан Підприємства. Аудиторський висновок 
модифіковано відповідним чином.
Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності ТОВ "ТАСК-БРОКЕР”

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави 
для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" 
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан 
підприємства станом на 31.12.2015 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на 
зазначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки аудитори не отримали свідоцтв щодо існування загрози 
безперервності діяльності Товариства.

Окремі питання, щодо фінансової звітності, які аудитор вважає за необхідне 
висвітлити в цьому аудиторському висновку

TOB «АФ «Bin»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2015 рік
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Стан бухгалтерського обліку та звітності
Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. Основні принципи ведення та організації бухгалтерського обліку у 
Товариства, які викладені в Наказі «Про облікову політику» ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" в 2015 
році» фактично застосовуються та загалом відповідають МСФЗ. Товариство не здійснювало 
змін облікової політики за період, що перевірявся.

Аудит активів
Активи Товариства на 31.12.2015 року складають 13 488 тис. грн. 36 % активів 

складають фінансові інвестиції -  цінні папери, що придбані з метою одержання прибутку, за 
рахунок короткострокових коливань ціни або торговельної маржі, або цінні папери, що є 
частиною портфеля, фактично використовуваного для одержання короткострокового 
прибутку і які обліковуються за справедливою вартістю у відповідності до МСБО 39 та 
МСФЗ 9.Основну частина цінних паперів складають акції українських емітентів. 2 % активів 
складає поточна дебіторська заборгованість по поставленим цінним паперам ( акціям) та по 
передплатам. Сумнівна дебіторська заборгованість відсутня. Також до складу активів 
відносяться інші оборотні активи, в розмірі 8 062 тис. грн., що становлять 60% всіх активів 
та грошові кошти на суму 328 тис. грн., або 2,4 % активів, та нематеріальні активи 
залишковою вартістю 8 тис. грн..

Розмір активів підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно 
відображений у  фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту активів 
аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих 
помилок.

Аудит зобов'язань і забезпечень
Станом на 31.12.2015 року загальні зобов'язання Товариства зменшились в порівнянні 

з початком 2015 року на 49 %. та складають 6 479 тис. грн., що становить 48 % від активів 
балансу. Інші поточні забов’язання включають фінансові зобов'язання згідно з 
МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках. Під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань Товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові 
зобов'язання включають заборгованість по передплатам за цінні папери в розмірі 55 %. та 
кредиторською заборгованістю за поставлені акції та послуги в розмірі 45% від всієї 
кредиторської заборгованості. Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2015 року 
відсутні.

Розмір зобов'язань підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і 
вірно відображений у  фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту 
зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від 
суттєвих помилок.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходів та витрат в фінансовій звітності підприємства здійснюється з 

використанням методу нарахування всіх доходів та витрат, які можуть бути достовірно 
оцінені, що відповідає вимогам Концептуальної основи складання фінансової звітності та 
МСФЗ. За 2015 рік. Товариство реалізовувало цінних паперів на суму 59 566 тис. грн та 
надало послуг на суму 520 тис. грн. Інші операційні доходи Товариства за 2015 рік період 
склали 4 735 тис. грн., а саме дооцінка цінних паперів на суму 4 666 та інші доходи на суму 
69 тис. грн. До витрат віднесено адміністративні витрати в розмірі 994 тис. грн.. та інші 
операційні витрати, а саме уцінка фінансових інвестицій на суму 4 412 тис. грн .

TOB «АФ «Bin»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
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TOB «АФ «Bin»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2015 рік
Таким чином, за наслідками 2015 року Товариство отримало збитки у  сумі 13 тис. 

грн., які визначено у  відповідності до вимог Концептуальної основи складання фінансової 
звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудит власного капіталу та формування статутного капіталу

Станом на 01.01.2015р. вхідні залишки по розділу «Власний капітал», у т.ч. 
формування Статутного капіталу, підтверджені аудиторським висновком ПП «АК 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 30687076, номер та дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 4129 від 26.03.08р., строк дії з 
26.03.2008 року до 28.02.2018 року ..

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 7 000 000, 00 (Сім мільйонів 
гривень 00 копійок). Станом 31 грудня 2015р. Статутний капітал Товариства сформовано та 
сплачено грошовими коштами на загальну суму 7 000 000, 00 (Сім мільйонів гривень 00 
копійок).Статутний капітал відповідає даним бухгалтерського обліку по рахунку 40 
«Зареєстрований статутний капітал». Протягом 2015 року загальна сума зареєстрованого 
капіталу не змінювалась. Неоплачений капітал відсутній.

Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу складає 7 009 тис. 
грн., що в порівнянні з початком року зменшився на 13 тис. грн. Резервний капітал станом на 
31.12.2015 року в Товаристві не створений. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 
року, складає 9 тис. грн., який зменшився в порівнянні з початком року на 13 тис. грн. 
Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі складання 
фінансової звітності та МСФЗ.

Аудитор підтверджує відповідність звітних даних даним первісного документообігу 
та реєстрам бухгалтерського обліку. Вибрані при тестуванні операції відображені у  
повному обсязі та відповідно діючим законодавчим вимогам.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 7 009 тис. грн. Слід 

відзначити, що чисті активи є вищими за Зареєстрований капітал Товариства, який дорівнює 
7 000 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам статті 
144 Цивільного кодексу України та Статуту Товариства.

Інша інформація по окремим питанням, щодо якої аудитори висловлюють свою думку

У ході аудиторської перевірки ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з MCA 720 «Інша 
інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти». На нашу думку, ми 
отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою 
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та 
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до MCA 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми 
провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню 
впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилок.

Дотримання пруденційних нормативів професійної діяльності

Розрахунок пруденційних нормативів ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» здійснений у
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TOB «АФ «ВІП»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2015 рік 
відповідності до вимог «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами», затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 року № 1900.

Розрахунок пруденційних нормативів станом на 31.12.2015 року:

Показник

Фактичний 
показник за 

даними 
звітності

Нормативний
показник Примітки

Регулятивний капітал (тис.грн.) 6 880 151,05
має становити 
не менше ніж 
7000 тис. грн.

Показник менше
нормативного
значення

Норматив адекватності 
регулятивного капіталу (РК%) 37,014497 не менше 8%

Показник
перевищує
нормативне
значення

Норматив адекватності капіталу 
першого рівня (К(1ур.),%) 37,300099 не менше 4,5%

Показник
перевищує
нормативне
значення

Норматив абсолютної 
ліквідності: 0,776083 не менше 0,2

Показник
перевищує
нормативне
значення

Коефіцієнт левериджу 
(Ы1,%) 50,866472 не менше 3%

Показник
перевищує
нормативне
значення

Показник продуктивності 
торговця
- дилерська діяльність
- брокерська діяльність
- андеррайтинг

0,68462
0
0

не більше 20 
не більше 30 
не більше 40

Показники
перевищують
нормативне
значення

Аналіз пруденційних нормативів свідчить про дотримання Товариством 
встановлених нормативних показників. Більшість фактичних показників за даними звітності 
є вищими за нормативні.

На підставі наведених вище та інших розрахованих Аудитором показників, а також 
проведеного багатофакторного аналізу схильності до банкрутства Аудитором зроблено 
висновок, що ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є компанією фінансово стабільною та має високий 
рівень платоспроможності, прийнятний рівень рентабельності.

Інформації про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства не 
встановлено.

Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування 
підприємства. Проте, внаслідок ситуації, яка склалася в Україні, на дату складання даної 
звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які 
впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. Стан 
економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок , існує ймовірність того, що 
активи Фонду не зможуть бути реалізовані за їх балансовою вартістю в ході звичайної 
діяльності, що вплине на результати діяльності.
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TOB «АФ «ВІП»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2015 рік

РОЗДІЛ З «ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ»
Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» 
зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009. 
Код ЄДРПОУ: 36852079.
Аудиторська палата України видала ТОВ «АФ «ВІП» свідоцтво про включення в Реєстр 
аудиторських фірм та аудиторів № 4363 від 14.07.2010 (видане на підставі рішення АПУ від 
14.07.2010 №219/3), яке чинне до 28.05.2020.
ТОВ «АФ «ВІП» має:
• Свідоцтво НКЦПФР серії П 000262 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
строк дії Свідоцтва з 16.01.2015 по 28.05.2020;
• Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, №0150 про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії Свідоцтва з 26 
лютого 2015 року по 28 травня 2020 року;
• Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0485, видане згідно з рішенням 
АПУ №300/4 від 25.09.2015.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» 
включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення 
обов’язкового аудиту.
Місцезнаходження: ТОВ «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери»: 03062, м. Київ, 
Проспект Перемоги, 65, корпус Б, офіс 357, тел. (044) 223-78-10, (067) 233-93-14, електрона 
адреса: TVSYDORCHUK@alVip.kiev.ua. сайт ТОВ «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» 
http://afvip.kiev.ua.
Перевірка проводилась аудитором -  Сидорчук Таїсою Володимирівною, сертифікат аудитора 
№ 006567, виданий АПУ 23.04.2009 р., рішенням АПУ № 291/2 від 27.03.2014 р.,термін дії 
продовжено до 23.04.2019 р.
Договір на проведення аудиту : № 64-1/2016-АП від 18 січня 2016 р
Період аудиту з «18 » січня 2016 року по «11» лютого 2016 року.

чук
иторської Палати

Генеральний Директор
( Сертифікат аудитора № 006567 , в 

України від 23 квітня 2009 р. № 201/2).
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство TOB "TACK - брокер" за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський р-н заКОАТУУ
Організаційно-правова форма за КОПФГ
Вид економічної Надання інших фін. послуг (крім страх.та пенсійн. забесп) за КВЕД
Середня кількість працівників' J 2 _________________________________________________________________
Адреса, телефон м. Київ, пров. Рильський, 6

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2016І 01 01

34300570
8039100000

64.99

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 Грудня 20 15 р.

Форма N 1 КодзаДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
1. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 п 8
первісна вартість 1001 24 24
накопичена амортизація 1002 13 16

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010

первісна вартість 1011
знос 1012

Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 11 8

II. Оборотні активи
Запаси 1100 7 9
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 259 260
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130
367

з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7500
Поточні фінансові інвестиції 1160 3347 4821
Гроші та їх еквіваленти 1165 259 328
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 8034 8062
Усього за розділом II 1195 19773 13480

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 19784 13488



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 • 7000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22 9
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Усього за розділом І 1495 7022 7009

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 224 1957
розрахунками з бюджетом 1620 3
у тому числі з податку на прибуток 1621 1
розрахунками зі страхування 1625 6
розрахунками з оплати праці 1630 12
з одержаних авансів 1635 2709 2382

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 9808 2140
Усього за розділом III 1695 12762 6479

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утрим^^цнАш для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс >Ци.р а 1900 19784 13488

Янпольський С. Я.

Запорожець С. В.

Керівник 

Головний б]

Визначається в 
виконавчої влади, що

гнтральним органом 
політику у сфері статистики.



коди
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ "ТАСК - брокер" за ЄДРПОУ 34300570
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за Рік 20 15 р.

Форма N 2 КодзаДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 60086 73441
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 59435 ) ( 73563 )
Валовий:

прибуток 2090
651

збиток 2095 ( ) ( 122 )
Інші операційні доходи 2120 4735 6053
Адміністративні витрати 2130 ( 994 ) ( 1064 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 4412 ) ( 4949 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190
збиток 2195 ( 20 ) ( 82 )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 7 83
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Фінансовий результатно оподаткування:

прибуток 2290
1

збиток 2295 ( із ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350
збиток 2355 ( із ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -13



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 41 43
Витрати на оплату праці 2505 249 305
Відрахування на соціальні заходи 2510 86 114
Амортизація 2515 3 4
Інші операційні витрати 2520 5027 5547
Разом 2550 5406 6013

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2615
Дивіденди на одну просту акцію -------- 2650

Керівник

Головний бухгалтер а
кийю я:ЛіШЦІЖИИ <
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коди
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ "ТАСК-брокер" за ЄДРПОУ 34300570
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 20 15 р.

Форма N З КодзаДКУД 1801004

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 60085 78248
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 439 440
Інші надходження 3095 69
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 59554 ) ( 77062 )
Праці 3105 ( 213 ) ( 237 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 101 ) ( И9 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 48 ) ( 53 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 440 ) ( 2178 )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 237 -961

II. Рух коштів у результаті інвестиційної*діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 3 13
дивідендів 3220 4 70

Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250 21128
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( 20938 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7 273

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 1875 18263
Інші надходження 3340 7500
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( 9 550) ( 18 218)
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (175) 45



1 2 3 4
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 69 -643
Залишок коштів на початок року 3405 259 902
Вплив зміщ,_ваафщих курсів на залишок коштів 3410
Залишок |£ддшв4ї^к*н£Щ> року 3415 328 ' 259

рдейи:
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Підприємство ТОВ "ТАСК-брокер"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 01 01

34300570
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 20 15 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

допла
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 7000 22 7022

Коригування:
Зміна облікової політики 4005

Виправлення помилок 4010

Інші зміни 4090

Скорнговаїїий залишок 
на початок року 4095 7000 22 7022

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 -13 -13

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до 
резервного капіталу 4210

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240

Погашення
заборгованості з капіталу 4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270

Вилучення частки в 
капіталі 4275

Інші зміни в капіталі 4290
™ *Ра ,.н а Разом змнг| *ажталі^. -13 -13
Залиш#Су 
на кіідець/року
------- ІІ?7 лГ&Г !ґ - І

VV3
43ÖÖТо k 7000 9 7009

Ідентифікаційний , 
je-\  код 34300570/ Р )/
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,
СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК- 
БРОКЕР».

2. Скорочена назва підприємства: ТОВ «ТАСК-БРОКЕР».

З.Організаційно-правова форма підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю.

^Місцезнаходження підприємства: Україна, 01601, м.Київ, провулок Рильський, 6.

5.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34300570.

6. Дата проведення державної реєстрації: 06.04.2006 р.

7. Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація.

8. Телефон/Факс: (044) 502-00-75/76.

9. Адреса електронної пошти: broker@task.ua.

10. Веб-сторінка: www.task.ua.

П.Характеристика основних видів діяльності підприємства.
Основними видами діяльності підприємства відповідно до КВЕД-2010 є:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.30 Управління фондами.
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку України, а саме діяльність з 

торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі наступних ліцензій:
1. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі цінними 

паперами. Брокерська діяльність» серія АЕ №263105, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011-
12.05.2016 рр.

2. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі цінними 
паперами. Дилерська діяльність» серія АЕ №263106, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011-
12.05.2016 рр.

3. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  діяльність з торгівлі цінними 
паперами. Андеррайтинг» серія АЕ №263107, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011-12.05.2016 рр.

4. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку -  депозитарна діяльність. Депозитарна 
діяльність депозитарної установи» серія АЕ №286588, дата видачі 08.10.2013 р., строк дії: з 12.10.2013 р. 
необмежений.

Окрім цього, ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» володіє Генеральною ліцензією НБУ на здійснення валютних 
операцій (№119 від 25.07.2013 р.). Також ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є членом об’єднань професійних учасників 
фондового ринку: ПАРД&АФП та АУФТ.

ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» було включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові 
послуги на ринку цінних паперів, 11.07.2006 р. під номером 881.

12. Назва материнської (холдингової) компанії підприємства: Материнська компанія відсутня.

13. Кількість працівників підприємства протягом звітного періоду: 12 осіб.

14. Дата затвердження фінансової звітності: 31.12.2015 р.

Іб.Основи підготовки фінансової звітності.
Нормативно-правовою базою складання фінансової звітності Товариства за 2015 рік є Закон України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ (з урахуванням усіх 
змін та доповнень), Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інструкції та інші нормативні документи, що регулюють порядок ведення 
бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності за вимогами МСФЗ. Також у процесі

mailto:broker@task.ua
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підготовки фінансової звітності були враховані вимоги, передбачені Статутом Товариства, діюча редакція 
якого була зареєстрована 15.05.2013 р. Голосіївською районною в м.Києві державною адміністрацією.

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності Товариство здійснило 01.01.2013 р. на підставі 
Наказу «Про внесення змін до Положення про облікову політику на підприємстві» № 01-ЗД від 01.01.2013р.

Фінансова звітність Товариства була складена на основі його дійсних облікових даних з урахуванням 
коригувань для цілей складання звітності згідно МСФЗ.

Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня. Операції у валютах, які 
відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах. Усі дані 
фінансової звітності представлені в тисячах українських гривень.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, 
згідно з яким реалізація активів та погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності 
Товариства.

Іб.Облікова політика підприємства.
Обліковою політикою Товариства є сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються ним 

для складання та подання фінансової звітності. Фундаментальні принципи облікової політики Товариства 
викладені у «Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» 
(далі -  Положення про облікову політику), затвердженого Наказом № 01-ЗД від 05.01.2015 р.

Дане Положення визначає особливості організації бухгалтерського обліку Товариства, повноважень на 
підпис документів, процесу документообігу, первинного обліку, інвентаризації, оцінки, податкового обліку, 
основних засобів, нематеріальних активів, запасів, дебіторської заборгованості, зобов’язань, інших активів та 
зобов’язань.

Товариство застосовує власну облікову політику таким чином, що фінансові звіти повністю 
узгоджуються з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та 
вимогами кожного конкретного МСФЗ.

Положення про облікову політику Товариства враховує ряд важливих чинників:
1) форму власності та організаційно-правову форму підприємства;
2) вид діяльності;
3) кількість господарських операцій, обсяги діяльності, чисельність персоналу;
4) особливості оподаткування виду діяльності;
5) ступінь матеріально-технічного оснащення (комп’ютерну техніку, програмне забезпечення);
6) рівень кваліфікації кадрів;
7) взаємини з фінансовими структурами;
8) систему звітності перед усіма користувачами фінансової інформації;
9) стан чинного законодавства та перспективи його зміни.
Облікова політика Товариства базується на наступних фундаментальних принципах бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності, визначених у ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV:

1 .Обачність -  застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню 
оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

2. Повне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

3. Автономність -  кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, 
у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності 
підприємства.

4. Послідовність -  постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна 
облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

5. Безперервність -  оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що 
його діяльність буде тривати далі.

6. Нарахування та відповідність доходів і витрат -  для визначення фінансового результату звітного 
періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в 
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

7. Превалювання сутності над формою -  операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише 
виходячи з юридичної форми.

8.Історична (фактична) собівартість -  пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат 
на їх виробництво та придбання.

9. Єдиний грошовий вимірник -  вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства 
у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці.

10. Періодичність -  можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою 
складання фінансової звітності.

Облікова політика розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються 
Товариством при веденні обліку й складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та 
оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.



Керівництво визначає і приймає облікову політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була 
представлена інформація, яка:

• доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;
• вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства;
• відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.

17.Характеристика необоротних активів
Згідно Балансу станом на 31.12.2015 р. необоротні активи Товариства представлені нематеріальними 

активами та становлять 8 тис.грн., що на 3 тис.грн. менше в порівнянні з початком року.

^.Характеристика оборотних активів
Згідно Балансу станом на 31.12.2015 р. найбільшу питому вагу в складі оборотних активів Товариства 

становлять інші оборотні активи (8062 тис.грн. або 59,81% усіх оборотних активів) та поточні фінансові 
інвестиції (4821 тис.грн. або 35,76% усіх оборотних активів). Окрім цього, оборотні активи охоплюють 
запаси (9 тис.грн.), дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги (260 тис.грн.), а 
також гроші та їх еквіваленти (328 тис.грн.). У порівнянні з початком року сума оборотних активів 
зменшилася на 6293 тис.грн. або на 31,83%, що відбулося за рахунок повної ліквідації іншої поточної 
дебіторської заборгованості (7500 тис.грн.) та дебіторської заборгованості за розрахунками (367 тис.грн.). У 
той же час збільшилися наступні показники: запаси -  на 2 тис.грн., дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи та послуги -  на 1 тис.грн., поточні фінансові інвестиції -  на 1474 тис.грн., гроші та їх 
еквіваленти -  69 тис.грн.

^.Характеристика фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції Товариства є повністю поточними та входять до складу його оборотних активів. 

Станом на 31.12.2015 р. їх сума становить 4821 тис.грн., що на 1474 тис.грн. (або на 44,04%) більше у 
порівнянні з початком року.

Оцінка ринкової вартості цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку, 
визначаються за даними біржового курсу організатора торгівлі на дату розрахунку, розрахованого та 
оприлюдненого відповідно до вимог законодавства. Акції українських емітентів, які не внесені до біржового 
списку або були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно за ціною придбання. Ринкова 
вартість цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів оцінюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з 
організаторів торгівлі. У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів, біржовий курс цінних паперів, 
що входять до складу активів ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» та перебувають у біржовому списку організатора 
торгівлі, не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з провідних іноземних бірж, перелік 
яких визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оцінюються за біржовим 
курсом цінних паперів, визначеним цією біржею на дату оцінки.

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, але емітент 
таких цінних паперів ліквідований та/або був визначений банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну 
процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю з дати оприлюднення відповідної інформації. 
У разі відновлення прибуткової діяльності такого емітента балансова вартість його акцій збільшується на 
суму останньої уцінки.

Боргові цінні папери, які не допущені до торгівлі на організаторах торгівлі або які виключені з біржового 
списку організаторів торгівлі та на дату виключення не знаходились в активах підприємства, оцінюються за 
собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

Боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення 
знаходились в активах .підприємства, оцінюються за останньою балансовою вартістю з урахуванням 
дохідності до погашення (або до викупу).

Вартість інвестиційних сертифікатів, які обліковуються на балансі ТОВ «ТАСК-БРОКЕР», оцінюються 
згідно розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 
інвестиційних фондів) на підставі балансу, станом на останній день місяця.

20. Характеристика дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість Товариства є повністю поточною, тобто присутня лише у складі його 

оборотних активів. Станом на 31.12.2015 р. загальна сума дебіторської заборгованості складає 260 тис.грн., 
що на 7866 тис.грн. (або на 96,80%) менше у порівнянні з початком року. Уся дебіторська заборгованість 
представлена дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи та послуги. Дебіторська 
заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість були повністю ліквідовані на 
кінець року.

21. Характеристика власного капіталу
Згідно Балансу станом на 31.12.2015 р. сума власного капіталу Товариства становить 7009 тис.грн., що на 

13 тис.грн. менше у порівнянні з початком року. Зменшення відбулося за рахунок скорочення суми 
нерозподіленого прибутку Товариства на 13 тис.грн. При цьому зареєстрований (пайовий) капітал, який у



рівних частинах розподілений між двома громадянами України (Поповою Тетяною Володимирівною та 
Бродовичем Сергієм Васильовичем), залишився на рівні 7000 тис.грн.

22. Характеристика поточних зобов’язань і забезпечень
Згідно Балансу станом на 31.12.2015 р. сума поточних зобов’язань і забезпечень Товариства становить 

6479 тис.грн., що на 6283 тис.грн. (49,23%) менше у порівнянні з початком року. Значне зменшення загальної 
суми поточних зобов’язань і забезпечень Товариства відбулося головним чином за рахунок зменшення суми 
інших поточних зобов’язань (на 7668 тис.грн. у порівнянні з початком року) та поточної кредиторської 
заборгованості з одержаних авансів (на 327 тис.грн. у порівнянні з початком року). У той же час сума 
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилася на 1733 тис.грн. або в 8,7 
разів у порівнянні з початком року. Станом на кінець року було повністю ліквідовано поточну кредиторську 
заборгованість за розрахунками з бюджетом, зі страхування та з оплати праці.

Найбільшу питому вагу в складі даних пасивів Товариства становлять: поточна кредиторська 
заборгованість з одержаних авансів (2382 тис.грн. або 36,76% усіх поточних зобов’язань і забезпечень), інші 
поточні зобов’язання (2140 тис.грн. або 33,03% усіх поточних зобов’язань і забезпечень), а також поточна 
кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами (1957 тис.грн. або 30,21% усіх поточних 
зобов’язань і забезпечень).

23. Характеристика кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість Товариства є лише поточною. Станом на 31.12.2015 р. загальна сума 

кредиторської заборгованості складає 4339 тис.грн., що на 1385 тис.грн. (46,89%) більше у порівнянні з 
початком року. Уся кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. розподіляється між кредиторською 
заборгованістю з одержаних авансів (54,90% усієї кредиторської заборгованості) та кредиторською 
заборгованістю за товари, роботи та послуги (45,10% усієї кредиторської заборгованості).

24. Характеристика операційних витрат
Згідно Звіту про фінансові результати за 2015 рік сума операційних витрат Товариства становить 5406 

тис.грн., що на 607 тис.грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. До складу 
операційних витрат Торговця входять: матеріальні затрати (41 тис.грн. або 0,76% операційних витрат), 
витрати на оплату праці (249 тис.грн. або 4,61% операційних витрат), відрахування на соціальні заходи (86 
тис.грн. або 1,59% операційних витрат), амортизація (3 тис.грн. або 0,06% операційних витрат) та інші 
операційні витрати (5027 тис.грн. або 92,99% операційних витрат).

25. Управління фінансовими ризиками
Управління ризиками Товариства здійснюється відповідно різних типів ризиків 

(фінансовий,операційний, кредитний, ринковий тощо) з метою мінімізації їх впливу на роботу. Основними 
цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів та переконання, що схильність до ризиків 
залишається в цих межах,.

Товариство бере на себе кредитні ризики,тобто ризик невиконання зобов’язань за договорами купівлі- 
продажу цінних паперів контрагентами чи клієнтами. Керівництво Товариства контролює рівні кредитного 
ризики для різних контрагентів в індивідуальному порядку, а також аналізує дебіторську заборгованість на 
предмет знецінення, стежить за простроченими залишками.

Товариство бере на себе ринковий ризик, який пов’язаний з відкритими позиціями в іноземній валюті, 
процентними активами та зобов’язаннями тощо. Однак для мінімізації впливу ризику на роботу підприємства 
керівництво встановлює ліміти та контролює їх в щоденному режимі.

Для підтримки стабільної роботи підприємства пріоритетними напрямами вкладання інвестицій є 
високоліквідні активи, щоб мати можливість швидко та без зайвих клопотів виконати зобов’язання перед 
клієнтами та контрагентами.

Приведена фінансова звітність складена на підставі дійсних облікових даних ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» за 
2015 рік, що закінчується 31 грудня 2015 року.

С.Я. Янпольський

С.В. Запорожець
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4363

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВЕНГЕР 
І ПАРТНЕРИ"

(ТОВ "АФ "ВІП")

Ідентифікаційний код/номер 36852079

Суб'єкт' господарювання включений 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
рішенням Аудиторської палати України

: . •
від 14 липня 2010 р. № 219/3

\

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

№00707
Ш 2

р  Іш іештям Аудиторської палати України
> від 28 травня 2015 р. № 311/3
V, термін чиндайаа^^ідоцтв.а продовжено
ї до
С Г о д р ^ Д г їу  (*• Нестеренко)
> З а їЛ їУ к р й т і ,> й іт ^ Г ІЬ / Ш  (Т. Куреза)

^ :Рів ллдмт/ > палати ні;ь* і?ВІД
термін чищіе
до
Голова АНУ

відоцтва продовжено

Зав. Секретаріату АІІУ
М.П.• У .. \ '■ і «г. г- . іч/> С ї*. .  Г-

&

> Рішенням Аудиторської палати України 
& від
р  термін чинності Свідоцтва продовжено 
У->4, . .. • ч/--:\ .-у.. v  х:

,>: Голова АПУ
у Зав. Секретаріату ЛПУ
V: М.П.

жУ.



СВІДОЦТВО

!<АУДИТ0 РСЬКА\< 3  
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ЗГІДНО^ 
З ОРИПНАЛО

Па р т н е е и

УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників

ринку цінних паперів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВЕНГЕР І ПАРТНЕРИ»

(ТОВ «АФ «ВІП»)
(найменування аудиторської фірми)

36852079

(код за ЄДРПОУ)

№  4363 від 14.07.2010 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України)

внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

Реєстраційний номер Свідоцтва: 262 

Серія та номер Свідоцтва: П 000262 

Строк дії Свідоцтва: з 16.01.2015 до /£8.05.2020

Член
Національної 
комісії з цінних 
паперів та 
фондового ринку

25.06.2015
0 0 0 2 7 3
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про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть

«ВЕНГЕР І ПАРТНЕРИ»
(прізвище,-ім'я та по

36852079
(реєстраційний номероблікової картки платника податків 

^  фізичних осіб, які через свої релігійні переконання.відмовш 
Кй. . картки платника податків та повідомили про.це відповід ї мають

№ 4363, виданий 14 липня 2010 року
(номер, серія, датащидачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого. . 

. Аудиторською палатою. України) . . ;
. - - - • ~ - — ' ї . . - • * ■- -  ̂ . і ■' >

Швключений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські, перевірки • фінансових установ, відповідно до . розпорядже_щш 
д&Нацкрмфінпослугвід 26 лютого 2015 року №388.

Реєстраційний номер. Свідоцтва

Строкдцї Свідоцтва;

14 липня 2015 року26 лютого 2

О. В. МаксимчукЧлен Нацкомфінпо,
(ініціали, прЬвшде)(посада уповноваженої оарбй)

16 липня;В  ід повідно до розпоряджеі дцкомф'інпос.

ЛЮтрркдп Свідоцтва продовжено до

Член'Нацкомфінпослуг О. В. Максимчук
іїЗа ’Чпбсада'упрвноваже'иоїособи) ї‘ХА ..є : . '-ГЧ . Ю А «  П

(ініціали,ЩрізвйедГ'' Т

липня

Ш ж
К І /

А  і ^ \ \
? - у  -к> 5 \\  

у«' 1 со 1
г 1 ^___ і _  т і ї

\\Ш п ІД дар) /  «V I I



РТшекГІ
Свідоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів

№ 4363
■ Лч ̂

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

п о в ід н іс т іШ Ш

в и д а н е

ТОВАР

\ м. Київ, код ЄДРПОУ 36852079
про ге, що суб'єкт аудиторської діяльності пройш ов зовніш ню  перевірку  
сисгем и-контролю  ЯКОСТІ аудиторських ПОСЛУГ, ств о р е н о ї ВІДПОВІДНО ДО;

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати Украї 
... з контролю якості та професійної етики

.Нестеренко

Н.І. Гаєвська№-0485 
инне до 31.12.2019
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СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА
№ 006567

Громадя нину(ці)___ oÆ  ?.U /c._____________~____________
________ __________________________________________________________
на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" 
рішенням Аудиторської палати України
шд * *  Г~'2.А/  Я?_____ 20^Д'?року №_<Д?Д /̂
присвоена кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до"^^.Д , ^^^<і^-/»»С^' 20/^т>оку.

Голова -  £». О * * * * '̂ / * - * ^ * - ^

Завідував* Секретаріату ̂

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



• <•* І І І І І і І— І І Л  І Г

і'шіеншу^^££лмторсі>коі палати у країни 
під " & Т  " Є ^ Л 'О '. 20 ■/‘̂  року №

терміну чи шюстт сертифіката иродолжено до 
" ‘Щ &  " Л ./  2 0 / ^ року.

ГолоЙ / / О
М . I I. Завідувач Сек рїгґаріяту ^ ^ £ / / )

Рішенням Аудиторської палати України
під " ___ "_____________________  20____року №

термін чинності сертифіката продовжено до
20___року.

М. Г1.
Голова
Завідувач Секретаріату

(
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