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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Парфененко О.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34807768 

4. Місцезнаходження: 01033, Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 Б, офiс 11 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0442901594,  

6. Адреса електронної пошти: info@mxconsulting.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.mxcon

sulting.com.ua/ 11.08.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" - лiцензiї не одержувались; 

 

2. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не надається, 

у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

 

3. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, у зв'язку з тим, що 

емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

 

4. "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - не надається, у зв'язку з тим, що випуски акцiй 

емiтентом не здiйснювались. 

 

5. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери емiтентом не 

випускались.  

 

6. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом" - похiднi цiннi папери 

емiтентом не випускались.  

 

7. "Iнформацiя про корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря не 

передбачена штатним розписом емiтента. 

 

8. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - у звiтному перiодi значнi правочини не 

вчинялись 

 

9. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - 

правочини, щодо яких є заiнтересованiсть за звiтний перiод не вчинялись. 

 

10. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента" - не наводиться 

через вiдсутнiсть таких обмежень. 

 

11. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - такi цiннi папери не 

емiтувалися.  

 

12. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - конвертацiя не здiйснювалася.  

 

13. "Iнформацiя про замiну управителя" - iнформацiя вiдсутня.  

 



14. "Iнформацiя про керуючого iпотекою" - iнформацiя вiдсутня.  

 

15. "Iнформацiя про трансформацiю" - iнформацiя вiдсутня.  

 

16. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом" - iнформацiя вiдсутня.  

 

17. "Iнформацiя про iпотечне покриття" - iпотечне покриття вiдсутнє тому iнформацiя не 

наводиться.  

 

18. "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв" - iнформацiя вiдсутня. 

 

19. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не наводиться за вiдсутнiстю 

поручительства (страхування/гарантiї).  

 

20. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, у звязку з тим, що ТОВ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за 

якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.  

 

21. "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi" - не надається, оскiльки складається за ПСБО. 

 

22. "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою)" - не складався. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 10.01.2007 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 10218400 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 6 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

9. Органи управління підприємства 

 Директор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

"ОПIКА-КАПIТАЛ", ЯКА ДIЄ ВIД 

СВОГО IМЕНI, АЛЕ В IНТЕРЕСАХ ТА 

ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО 

ЗАКРИТОГО 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО 

ФОНДУ "СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ" 

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

БОРЩАГIВСЬКА, БУД. 145 
2331624 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "МТБ Банк" 

2) МФО банку 

 328168 

3) поточний рахунок 

 UA163281680000026508000000010 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  



6) поточний рахунок 

  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Парфененко Олена Михайлiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1987 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", 13934129, Обiймала посади в ПрАТ "СК 

"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" диспетчер з 01.12.2008, спецiалiст  вiддiлу по управлiнню  

взаємовiдносинами з клiєнтами з 01.01.2010, начальник  Департаменту страхування фiзичних 

осiб з 01.08.2010. Стаж в ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" - 2 роки 9 мiсяцiв 

8. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiод не було, у посадової особи 

вiдсутня непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 60000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 60000 X X 

UA5000001579 15.01.2020 60000 12 19.02.2030 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X 



корпоративні права (за кожним 

видом): 

Податкові зобов'язання X 13 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 7020 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 67033 X X 

Опис Iншi зобов'язання та забезпечення: 

 

- 1400 поточнi зобовязання за довгостроковими зобовязаннями 

( проценти нарахованi за облiгацiями власної емiсiї); 

 

- 207 за  товари роботи послуги; 

 

- 4 поточнi розрахунки з пенсiйним фондом; 

 

- 20 поточнi розрахунки за лiкарняними листами; 

 

- 47 попередня оплата за наданi послуги; 

 

- 20 поточнi забезпечення (резерви вiдпускнi); 

 

- 5322 поточнi зобовязання за позиками фiнансових компанiй, 

в т.ч. проценти по них 408 т.грн) 

 

- 1 за придбанi облiгацiї у третiх осiб. 

 

 

 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.01.2020 06/2/202

0 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA5000001

579 

відсотко

ві 

1000 60000 Бездокумента

рні іменні 

60000000 12 10 днiв вiд 

дати 

початку 

виплати 

вiдостковог

о дохо 

0 19.02.2030 

Опис д/н 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САН IНВЕСТ ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39916014 

4. Місцезнаходження 

 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНIВСКА, будинок 56, офiс 1303056, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, будинок 14503056, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, будинок 14503056, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, будинок 14503056, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

БОРЩАГIВСЬКА, будинок 145 

5. Опис 

 ТОВ "МХ Консалтинг" прямо володiє 9,8% (490,00 гривень) статутного капiталу. 

 



КОДИ 

Дата 30.04.2020 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" 
за ЄДРПОУ 34807768 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 68.202 

Середня кількість працівників: 7 

Адреса, телефон: 01033 Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 Б, офiс 11, 0442901594 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 12 11 

    первісна вартість 1001 165 165 

    накопичена амортизація 1002 ( 153 ) ( 154 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 240 240 

Основні засоби 1010 571 511 

    первісна вартість 1011 1 250 1 250 

    знос 1012 ( 679 ) ( 739 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 41 929 41 920 

    первісна вартість 1016 41 967 41 967 

    знос 1017 ( 38 ) ( 47 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 14 14 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 42 766 42 696 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 426 343 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 240 448 

    з бюджетом 1135 1 19 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 26 897 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 30 809 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 1 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 6 1 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 673 58 517 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 32 32 

Баланс 1300 43 471 101 245 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 218 10 218 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 28 745 28 745 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 499 -4 751 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 36 464 34 212 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 60 000 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 60 000 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 1 400 

    товари, роботи, послуги 1615 209 207 

    розрахунками з бюджетом 1620 14 13 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 4 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 20 

    одержаними авансами 1635 21 47 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 20 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6 752 5 322 

Усього за розділом IІІ 1695 7 007 7 033 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 43 471 101 245 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" 
за ЄДРПОУ 34807768 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2020 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 139 247 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 139 247 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 1 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 380 ) ( 199 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 464 ) ( 0 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 49 

    збиток 2195 ( 705 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 26 897 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 544 ) ( 1 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 26 897 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 48 

    збиток 2295 ( 2 249 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 48 

    збиток 2355 ( 2 249 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 249 48 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 112 26 

Відрахування на соціальні заходи 2510 24 6 

Амортизація 2515 70 64 

Інші операційні витрати 2520 174 103 

Разом 2550 380 199 

ІV. 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 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    







ХV. Проміжний звіт керівництва 
Директор ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ"  Парфененко Олена Михайлiвна повiдомляє, що 

впродовж звiтного перiоду, за який складається дана промiжна iнформацiя емiтента, а саме 1 

квартал 2020 року, жодних важливих подiй не вiдбулося, вiдсутнiсть яких жодним чином не 

вплинуло на промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Директор ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" Парфененко Олена Михайлiвна вiд iменi керiвництва 

повiдомляє, що промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд 

його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, що промiжний звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини 

четвертої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 


