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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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

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, Україна, Київ, Саксаганського, 38б 

5. Міжміський код, телефон та факс: +30442901594, 0442901594 

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

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): 28.04.2021, Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2020 рiк 

8. 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 діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.mxconsulting.com.ua/ 01.06.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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  

22. 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  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

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

 

2. "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - не наводиться за вiдсутнiстю; 

 

3. "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалi або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв емiтента" - не 

наводиться через вiдсутнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв; 

 

4. "Судовi справи емiнента" - не наводиться через вiдсутнiсть судових справ; 

 

5. "Штрафнi санкцiї до емiтента" - на застосувались; 

 

6. "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi 

особи не володiють частками у статутному капiталi; 

 

7. "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення" - винагорода, як а пiдлягає виплатi не передбачена; 



 

8. "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бльiше вiдсоткiв акцiй" - не наводиться, товариство не 

є акцiонерним; 

 

9. "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї" - не наводиться, 

товариство не є акцiонерним; 

 

10. "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями" - не наводиться, 

товариство не є акцiоненим; 

 

11. "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власнками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями" - не наводиться, товариство не є акцiонерним; 

 

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

емiтентом не здiйснювались. 

 

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

випускались.  

 

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

емiтентом не випускались.  

 

15.  "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не наводиться через вiдсутнiсть такого об'єкта; 

 

16. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть у власностi працiвникiв цiнних паперiв 

емiтента; 

 

17. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй" - не наводиться, 

товариство не є акцiонерним; 

 

18. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв згоди на вiдчуження" - не 

наводиться через вiдсутнiсть таких обмежень; 

 

19. "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено .." - не наводиться, товариство не є акцiонерним; 

 

20. "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - не 

наводиться, дивiденди не виплачувались. 

 

21. "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.  

 

22. "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.  

 



23. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" - не надається у зв'язку з не прийняттям таких рiшень; 

 

24. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - не надається у зв'язку з не вчиненням 

значних правочинiв; 

 

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

надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких правочинiв; 

 

26. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховка/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв - не надається, товариство не випускало вiдповiдних паперiв; 

 

27. "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами" - не 

надається через вiдсутнiсть такої iнформацiї у емiтента; 

 

28. "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" - не надається через вiдсутнiсть таких 

договорiв/правочинiв; 

 

29. "Вiдомостi щодо особливо iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери" - особлива 

iнформацiя у звiтному перiодi не виникала. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МХ Консалтинг" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ТОВ "МХ Консалтинг" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 10.01.2007 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 10218400 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 6 

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

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "МТБ Банк", МФО 328168 

2) IBAN 

 UA163281680000026508000000010 

3) поточний рахунок 

 UA163281680000026508000000010 

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

рахунком у іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

6) поточний рахунок 

  

 

12. Відомості про участь емітента в інших 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 

 Україна, 04071, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНIВСКА, будинок 56, офiс 13 

5) Опис  

 Емiтент є власником частки у статутному капiтал ТОВ "Сан Iнвест груп" в розмiрi 9,8% 

статутного капiталу - 480,00 гривень. Права учаснкиа товариства згiдно чинного законодавства. 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 



Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IВI-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 31.03.2021 

uaBBB- 

Опис д/н 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн органiзацiйної структури у звiтному перiодi не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 6,3 середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв складає 0. Товариство проводить реалiзацiю внутрiшнiх 

програм по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Зарплатний фонд Товариства складає 186 

тис.грн, що на 72 % менше в порiвняннi з минулим роком. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Не належить до будь яких об'єднань. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 

використанням щорiчних норм, якi затверджуються комiсiєю Товариства при введеннi в 

експлуатацiю об'єкту основних засобiв. 

Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 



понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом  вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на 

транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо  пов'язаних з 

придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi 

подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.  

Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Товариство оцiнює їх за їхньою 

справедливою вартiстю. Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: фiнансовi 

зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. Фiнансовi  iнвестицiї, якi є борговими 

iнструментами ( облiгацiї, векселi), торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, виданi позики, 

оцiнюються пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю за методом ефективного 

вiдсотка, i до них застосовуються вимоги щодо знецiнення. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство надає посередницькi послуги у сферi страхування, та управлiння нерухомим 

майном, яким володiє. 

Ринком збуту послуг страхування є територiя України. Споживачами послуг Товариства є 

юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства є пiдписання прямих договорiв доручення 

на здiйснення агентських послуг та/або договорiв оренди. Розрахунки iз клiєнтами 

здiйснюються своєчасно. Невиконаних зобов'язань (невиплачених сум/ вiдшкодувань) немає. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Пiдприємство не здiйснює планування значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з власною 

господарською дiяльнiстю, у зв'язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в 

країнi. Основних придбань або вiдчужень в протягом останнiх 5 рокiвi не було 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 



капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

У власностi емiтента перебувають наступнi об'єкти нерухомостi: нежитлове примiщення м. 

Донецьк бульв. Пушкiна, буд. 2-А, офiсне примiзення м. Одеса, вул. Базарна, буд. 4, житловi 

квартири у м. Київ,  вул. Саксаганського, буд. 38-Б, гаражнi бокси, м. Київ, вул. Саксаганського, 

буд. 38-Б, нежитловi примiщення м. Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 2-А, кв. 94. Емiтент активно 

використовує основнi засоби для отримання кредитування та iнвестування у розвиток бiзнесу.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, 

зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та 

iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на 

результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства 

України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в 

результатi призводить до зниження дiлової 

активностi ринку. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та 

економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та 

податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: 

полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, 

податкове навантаження 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Емiтент розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування 

капiталу. Емiтент може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих акцiонерами, 

чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Емiтента при управлiннi капiталом є 

забезпечення здатностi товариства продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою 

одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для 

забезпечення фiнансування товариства. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу 

товариства та може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в 

операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладенi, але не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду у емiтента вiдсутнi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 

розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами 

покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства. 

Стратегiчними завданнями Товарисвта є: 

1)утримати та полiпшити позицiї на ринку посередницьких страхових послуг; 

2)удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; 



3)розвиток персоналу; 

4)розвиток iнформацiйних технологiй. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не проводив. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про 

результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не 

складалася. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Директор Одноосiбний директор Директор Парфененко Олена 

Михайлiвна, обрана на посаду 

Загальними зборами учасникiв з 

12.09.2011 р. безстроково (Протокол 

Загальних зборiв учасникiв № 14 вiд 

12.09.2011 р.) 

Загальнi збори 

учасникiв 

Учасники товариства ПЗНВIФ "Страховий резерв", Україна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор 
Парфененко Олена 

Михайлiвна 
1987 вища 13 

ПрАТ "СК 

"Саламандра-Україна", 

13934129, начальник 

Департаменту страхування 

фiзичних осiб 

12.09.2011, 

Необмежений 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди: 46407 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний 

стаж роботи: 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду директора ТОВ "МХ Конслатинг". Посадова особа не обiймає iншi посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

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" 

33804530 
03056, Київська обл., Київ, 

Борщагiвська, 145 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариством заплановано зростання обсягу надходження винагороди вiд надання послуг за 

рахунок розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. 

Джерелами покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi 

Товариства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
З метою розвитку емiтента заплановано: 

-утримати та полiпшити позицiї на ринку; 

-удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; 

-розвиток персоналу; 

-розвиток iнформацiйних технологiй. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 



Данi вiдсутнi 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим 

елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi 

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi 

показники Товариства. Операцiйний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне 

функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i 

юридичних ризикiв. 

 

 Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

 

Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з 

якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний 

монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння 

ризиками. 

 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики) та векселi. 

 

    Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi 

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна 

iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 

 

 Станом на 31.12.2020 року кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують 

специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного 

напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 

 

 До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить: 

 

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах; 

 

- диверсифiкацiю структури активiв; 

 



- аналiз платоспроможностi контрагентiв; 

 

 - здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої 

дебiторської заборгованостi. 

 

 У Товариства для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу 

ризикiв створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль). 

 

 Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

 

 - лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

 

 - лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 

групою); 

 

 - лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

 

 - лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами. 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 

та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 

акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування 

поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 

заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Для управлiння ризиком лiквiдностi Товариством контролюються обсяги лiквiдних активiв, якi 

можуть бути конвертованi у грошовi кошти упродовж п'яти днiв. 

 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 



1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

 

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Прийняття рiшень, якi виходять за межi повноважень керiвника 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

 



Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Данi вiдсутнi. Товариство не є акцiонерним.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 



ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
ні ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні ні ні ні ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні ні ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 



стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 



на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Данi вiдсутнi, товариство не є акцiоненим. 

 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Не є акцiонерним 

товариством 

0 0,00 Права та обов'язки учасникiв у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про товариства з обмеженою та 

додатковою вiдповiдальнiстю" 

Немає 

Примітки: 

Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi (28616 тис. грн.): 

 

 - Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал) 10218 тис. грн. 

 

 - Капiтал у дооцiнках 20892 тис. грн. 

 

 - Непокритий збиток 2494 тис. грн. 

 

Спiввiдношення власного капiталу Товариства до зобов'язань 26,5% до 73,5% вiдповiдно, тобто зобов'язання не перекриваються власним капiталом повнiстю.  

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономностi) дорiвнює 0,26 (норматив 0,25-0,5), коефiцiєнт структури капiталу - 2,78 при нормативному значеннi 

(0,5-1,0), що також свiдчить про залежнiсть Товариства вiд зовнiшнього фiнансування. 

 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

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

15.01.2020 06/2/2020 Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

1579 

відсотко

ві 

1 000 60 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

60 000 00

0 

12 10 дн. выд 

дати 

початку 

виплати 

вiдсотков

ого доход 

0 19.02.2

030 

Опис д/н 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 41 929 26 880 0 0 41 929 26 880 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 571 431 0 0 571 431 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 42 500 27 311 0 0 42 500 27 311 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами - без обмежень. 

Ступiнь їх зносу - низький. Ступiнь їх використання - активне 

 

використання у господарськiй дiяльностi. Суттєвi змiни у вартостi 

основних засобiв не мали мiсця. Iнформацiя про всi обмеження на 

 

використання майна емiтента - обмеження вiдсутнi.  

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

28 616 36 464 

Статутний капітал (тис.грн) 10 218 10 218 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

 

чистих активiв" 

Висновок Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 3 417 X X 

у тому числі:  



Кредитний договiр 03.06.2020 3 417 6 17.05.2023 

Зобов’язання за цінними паперами X 59 300 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 59 300 X X 

UA500001579 15.01.2020 59 300 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 (всього) 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 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 16 697 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 79 414 X X 

Опис д/н 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Лисенко" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588 

Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська обл., 

Полтава, Кучеренка,4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4169 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008 

Міжміський код та телефон 0505582871 

Факс 0505582871 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко" 

надає емiтенту послуги з проведення 

щорiчного обов'язкового аудиту 

фiнансової звiтностi.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове 

агентство "IВI - Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696 



Місцезнаходження 03680, Україна, Київська обл., Київ, 

Горького 172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон 0443629084 

Факс 0445212015 

Вид діяльності Послуги рейтингування 

Опис ТОВ "Рейтингове агенство "IВI - 

Рейтинг" надає емiтенту послуги з 

присвоєння та оновлення кредитного 

рейтингу. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МТБ 

БАНК"ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 

Місцезнаходження 68003, Україна, Одеська обл., 

Чорноморськ, Миру 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ№263314 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013 

Міжміський код та телефон 0482301354 

Факс 0482301354 

Вид діяльності Депозитарнi послуги 

Опис ПАТ "МТБ БАНК" надає емiтенту 

наступнi депозитарнi послуги: 

вiдкриття рахункiв в цiнних паперах; 

депозитарний облiк цiнних паперiв - 

облiк цiнних паперiв, прав на цiннi 

папери та їх обмежень на рахунках в 

цiнних паперах; 

обслуговування обiгу цiнних паперiв на 

рахунках в цiнних паперах на 

органiзованому / неорганiзованому 

ринку цiнних паперiв з дотриманням / 

без дотримання при розрахунках 

принципу "поставка цiнних паперiв 

проти оплати"; 

обслуговування корпоративних 

операцiй емiтента на рахунках у цiнних 

паперах; 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

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 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 

чи орендованого нерухомого майна 
за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників: 6 

Адреса, телефон: 01033 Київ, Саксаганського, 38б, +30442901594 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 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 9 

    первісна вартість 1001 165 165 

    накопичена амортизація 1002 ( 153 ) ( 156 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 240 1 255 

Основні засоби 1010 571 431 

    первісна вартість 1011 1 250 1 384 

    знос 1012 ( 679 ) ( 953 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 41 929 26 880 

    первісна вартість 1016 41 967 26 938 

    знос 1017 ( 38 ) ( 58 ) 

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 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 14 14 

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 28 589 



    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 426 403 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 240 2 084 

    з бюджетом 1135 1 0 

    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 31 502 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 45 414 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 6 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 6 6 

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 79 409 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 32 32 

Баланс 1300 43 471 108 030 

 

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 20 892 

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 -2 494 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 36 464 28 616 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 3 417 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 59 300 

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 62 717 

    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 2 831 

    товари, роботи, послуги 1615 209 77 

    розрахунками з бюджетом 1620 14 14 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 21 665 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 23 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6 752 13 087 

Усього за розділом IІІ 1695 7 007 16 697 

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 43 471 108 030 

 

Керівник    Парфененко Олена Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 29.01.2021 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МХ Консалтинг" 
за ЄДРПОУ 34807768 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

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 10 357 978 

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 10 357 978 

    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 0 470 

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 ( 2 127 ) ( 1 170 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 772 ) ( 1 ) 

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 7 458 277 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 29 462 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 7 529 ) ( 264 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 29 381 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 10 13 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -2 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 8 11 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -7 853 28 745 

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 -7 853 28 745 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -7 853 28 745 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7 845 28 756 

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 207 277 

Відрахування на соціальні заходи 2510 46 61 

Амортизація 2515 312 262 

Інші операційні витрати 2520 2 334 571 

Разом 2550 2 899 1 171 

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    Парфененко Олена Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер    





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Лисенко" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35796588 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

36007, м. Полтава, вул. Кучеренка,4, 

кв.49 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4169 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0616, дата: 28.07.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 1/2021/СЗП, дата: 04.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.03.2021, дата 

закінчення: 22.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 22.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

65 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛИСЕНКО" 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4169  

ЄДРПОУ 35796588, п/р UA673808050000000002600090729 UAH 

в АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805 

36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офiс 411, тел. +38050 558 28 71 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Адресат 

- Управлiнськiй персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" (скорочено ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ"); 

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 



I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ" (скорочено ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ") 

(ЄДРПОУ 36807768, мiсцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, 

будинок 38 Б, офiс 11, надалi - Товариство в усiх вiдмiнках), що складається з: 

- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2020 року (Форма №1);  

- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за  2020 рiк (Форма №2); 

- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк (Форма №3); 

- Звiту про власний капiтал за  2020 рiк (Форма №4);  

- Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року ТОВ "МХ 

КОНСАЛТИНГ", складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,  

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах  фiнансовий стан ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" на 31 грудня 2020 року, та його 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до  

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для  думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту  фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Оцiнка активiв за справедливою вартiстю. Знецiнення активiв 

До ризикiв суттєвого викривлення було вiднесено застосування управлiнським персоналом 

облiкових оцiнок, в тому числi щодо визначення справедливої вартостi.  

Аудитор вважає, що питання облiкових оцiнок i застосування управлiнським персоналом при 

цьому оцiночних суджень та припущень, якi впливають на величину активiв, вiдображених у 

звiтностi, є одним iз значущих для аудиту. 

Ця проблема вирiшувалася наступним чином: 

Аудитором були проведенi процедури оцiнювання того, чи є облiковi оцiнки, застосованi 

управлiнським персоналом, обгрунтованими чи викривленими, у вiдповiдностi до вимог МСА 

540 "Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та 

пов'язанi з ними розкриття iнформацiї", з метою  оцiнити обгрунтованiсть облiкових оцiнок, 

грунтуючись на знаннi бiзнесу клiєнта i того, чи узгоджується оцiнка з iншими аудиторськими 

доказами, отриманими у процесi аудиторської перевiрки. 

Iнформацiя щодо застосовуваних Товариством методiв оцiнки щодо рiзних груп активiв та 

зобов'язань наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi за              2020 рiк, якi 

перевiрялися аудитором.  

Вплив на елементи фiнансової звiтностi оцiнок та припущень управлiнського персоналу 



розкрито в Примiтцi 3 "Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i припущення". Оцiнки та 

судження управлiнського персоналу базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, 

що за iснуючих обставин вважаються ним обгрунтованими i за результатами яких 

приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Аудитор привертає увагу до п.п. 3.4.4. "Судження щодо справедливої вартостi фiнансових 

активiв" пункту 3.4. "Оцiнки справедливої вартостi" Примiтки 3. "Iстотнi облiковi судження, 

оцiннi значення i припущення" та п.7.2. "Розкриття iнформацiї щодо використання 

справедливої вартостi" Примiтки 7. "Розкриття iншої iнформацiї" до фiнансової звiтностi 

Товариства, де розкривається iнформацiя щодо чинникiв того, як застосування суджень та 

припущень впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнка значення яких може 

стати причиною коригувань балансової вартостi активiв в наступному фiнансовому роцi, а 

також розкривається iнформацiя щодо визначення та застосування справедливої вартостi 

Товариством.  

Судження управлiнського персоналу, якi застосовувалися при визначеннi ознак знецiнення 

активiв, розкритi в пунктах 3.7. "Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних 

активiв" i 3.8. "Резерви очiкуваних кредитних збиткiв" Примiтки 3. "Iстотнi облiковi судження, 

оцiннi значення i припущення". 

Аудитор вважає, що наведенi управлiнським персоналом в Примiтках до фiнансової звiтностi 

розкриття щодо застосування облiкових оцiнок, в тому числi по справедливiй вартостi, а 

також методи, застосовуванi Товариством при визначеннi ознак знецiнення активiв, є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

        

 Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, є Звiтом з управлiння, складеним згiдно 

вимог частини 7 статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV (iз змiнами) (Закон вiд 16.07.1999 № 996-XIV) та 

"Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння", затверджених Наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.12.2020 року № 982, а також проектом Регулярної рiчної 

iнформацiї, що розкривається та подається до НКЦПФР згiдно вимог Рiшення Нацiональної 

Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013  N 2826 "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (iз змiнами) (надалi - Положення № 2826 вiд 

03.12.2013), включаючи розкриття iнформацiї у вiдповiдностi до вимог статтi 40 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами), в 

тому числi Рiчний звiт керiвництва, який є частиною  рiчної iнформацiї про емiтента згiдно 

статтi 40-1 цього Закону, а також є складовою Звiту з управлiння, що подається разом iз 

фiнансовою звiтнiстю згiдно Закону вiд 16.07.1999 № 996-XIV. 

Регулярна рiчна iнформацiя, що розкривається та подається до НКЦПФР, включає перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть, тому аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення 

наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що подається ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" на виконання вимог Положення 

№ 2826 вiд 03.12.2013 року (iз змiнами) у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї".  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 



iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

Такий нагляд здiйснюється єдиним учасником Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 



невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

  Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо: 

 

2.1. Додаткова iнформацiя згiдно вимог п.4 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII (Закон вiд 21.12.2017р. № 

2258-VIII): 

 

2.1.1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" призначено 

аудитором ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" рiшенням одноосiбного учасника № 01-21-МХ-3 вiд 

26.02.2021. 

Наша Фiрма проводить аудит фiнансової звiтностi цього Товариства безперервно починаючи з 

аудиту за 2020 рiк, коли Товариство було визнане пiдприємством суспiльного iнтересу, тобто 

це є нашим першим завданням з аудиту фiнансової звiтностi ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" як 

пiдприємства суспiльного iнтересу з урахуванням повторних призначень.  

 

2.2.2. Ми надали додатковий звiт єдиному учаснику ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ". Ми 

пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка в Звiтi незалежного аудитора щодо фiнансової 

звiтностi Товариства узгоджується з додатковим звiтом для єдиного учасника ТОВ "МХ 

КОНСАЛТИНГ". 

 

2.2.3. Щодо iнформацiї згiдно п.п. 3 п.4 ст.14 Закону вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII: 

Аудитор визначив з числа питань, iнформацiя щодо яких повiдомлялась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, тi питання, якi вимагали вiд нього значної уваги пiд час 

виконання аудиту. Опис цих питань наведено в параграфi "Ключовi питання аудиту" Роздiлу 1 

цього Звiту незалежного аудитора. Пiд час такого визначення аудитором враховувалися зони 

оцiненого пiдвищеного ризику суттєвого викривлення та значнi ризики, iдентифiкованi 

вiдповiдно до МСА 315, а також значнi судження, зробленi ним щодо питань у фiнансовiй 

звiтностi, якi мiстили значнi судження управлiнського персоналу включно з облiковими 



оцiнками, iдентифiкованими аудитором як такi, що мають високу невизначенiсть, та вплив на 

аудит важливих подiй або операцiй, що вiдбулись протягом перiоду.  

До ризикiв суттєвого викривлення було вiднесено застосування управлiнським персоналом 

облiкових оцiнок, в тому числi по справедливiй вартостi, суджень щодо знецiнення активiв, 

ступiню повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв i iснування 

юридичних зобов'язань щодо погашення фiнансових зобов'язань перед кредиторами 

Товариства. 

У вiдповiдь на визначений значний ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi по 

причинi значних суджень управлiнського персоналу щодо застосування облiкових оцiнок, ми 

виконали аналiтичнi процедури, тести контролю та процедури по сутi, пов'язанi з процесом 

закриття фiнансової звiтностi, якi охоплювали: узгодження та звiрку фiнансової звiтностi з 

основними облiковими записами та перевiрку суттєвих проводок та iнших коригувань, 

зроблених пiд час складання фiнансової звiтностi.  

  

2.2.4. Ризик шахрайства оцiнений аудитором як низький. Порушень, пов'язаних iз 

шахрайством, пiд час аудиту не виявлено. 

 

2.2.5. Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" забороненi статтею 

27 Закону вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII послуги, не пов'язанi з аудитом, про якi йдеться в 

частинi 4 статтi 6 цього Закону. 

Цим пiдтверджуємо, що пiд час проведення аудиту ми (ключовий партнер з аудиту, iншi 

члени аудиторської групи i наша Фiрма як суб'єкт аудиторської дiяльностi)  залишалися 

незалежними вiд ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" у перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 

року i до дати цього Звiту незалежного аудитора, про що також нами вказано у параграфi 

"Основа для  думки" Роздiлу 1 цього Звiту незалежного аудитора. 

 

2.2.6. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень: 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту з 

метою отримання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвого викривлення. Аудит передбачає виконання процедур з метою отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення 

у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  

Пiд час оцiнювання ризикiв ми розглядаємо систему внутрiшнього контролю, доречну для 

складання фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання, з метою розробки аудиторських 

процедур, прийнятних за цих обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi 

системи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудитор ознайомився зi станом внутрiшнього контролю ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" i 

впевнився, що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi 

облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi 

та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. 

Незалежнi процедури перевiрки - це аудиторськi процедури, якi використовуються аудитором 

для визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї клiєнта належним чином 

санкцiонованi, правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, а також чи всi 

помилки в процесi ведення справ i реєстрацiї даних по них виявляються максимально швидко. 

Це означає, що процедури контролю дають упевненiсть у тому, що мета контролю за 

забезпеченням повноти, точностi, законностi, захисту активiв i файлiв даних будуть досягнутi 

та буде видана надiйна фiнансова iнформацiя. 



Пiд час аудиторської перевiрки аудитор дослiджує тiльки ту методику i процедури 

бухгалтерського облiку, якi вiдносяться до тверджень звiтностi. Розумiння вiдповiдних 

аспектiв систем бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю разом з оцiнкою властивого 

ризику i ризику невiдповiдностi функцiонування внутрiшнього контролю разом iз розглядом 

iнших обставин надають аудитору можливiсть з'ясувати для себе види потенцiйних суттєвих 

викривлень, якi можуть бути у фiнансових звiтах, визначити фактори, що впливають на ризик 

наявностi суттєвих викривлень та запланувати необхiднi аудиторськi процедури. 

Аудит також передбачає оцiнку прийнятностi використаних облiкових полiтик та достатностi 

облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання 

фiнансової звiтностi. 

В залежностi вiд визначеного у вiдповiдностi до МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та 

проведеннi аудиту" рiвня суттєвостi, який був визначений нами на рiвнi фiнансової звiтностi в 

сумi 1 155 тис. грн., а також на рiвнi тверджень та аудиторських процедур, та через  невiд'ємнi 

обмеження  аудиту, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi: застосування 

управлiнським персоналом суджень для облiкових оцiнок, характеру аудиторських процедур, 

не отримання аудитором повної iнформацiї, не виявлене шахрайство, вибiрковий характер 

перевiрки, обмеження часу та вартостi аудиту, разом iз невiд'ємними обмеженнями системи 

внутрiшнього контролю Товариства,  до яких вiдносяться: 

- вимоги керiвництва, якi виходять iз того, що витрати на внутрiшнiй контроль не 

можуть перевищувати корисного ефекта вiд його функцiонування; 

- бiльшiсть процедур внутрiшнього контролю спрямованi на звичайнi, а не на 

неординарнi операцiї,  

- можливiсть припущення помилки будь-якою службовою особою з причин необачностi, 

неуважностi, неправильного судження i неправильного розумiння законодавства, норм i 

правил;  

- можливiсть уникнути проведення заходiв внутрiшнього контролю шляхом змови членiв 

керiвництва або спiвробiтникiв з персоналом Товариства i третiми особами;  

- можливiсть нехтування принципiв внутрiшнього контролю особами, вiдповiдальними 

за забезпечення внутрiшнього контролю; 

- можливiсть проведення неадекватних процедур внутрiшнього контролю з причини 

несвоєчасного врахування змiн певних обставин, 

        iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi  

можуть бути невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується 

вiдповiдно до МСА. Згiдно п.6 МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення 

аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту" в аудиторськiй думцi йдеться про 

фiнансову звiтнiсть у цiлому, тому аудитор не несе вiдповiдальностi за виявлення викривлень, 

якi не є суттєвими для фiнансової звiтностi у цiлому.  

Нами були виконанi аудиторськi процедури, щоб звести цей ризик до розумного мiнiмуму, але 

(як це загальноприйнято в аудитi) гарантувати абсолютну точнiсть висновкiв не можливо.  

Процес аудиту включав вибiрковi перевiрки власностi, зобов'язань, вартостi активiв i пасивiв, 

якi ми вважали за потрiбне провести. Ми повнiстю вивчили облiкову систему, щоб з'ясувати, 

чи може вона бути базою для пiдготовки фiнансової звiтностi.  

Щоб висловити об'єктивну думку ми з'ясували такi питання: 

- чи правильно велись облiковi реєстри; 

- чи дiйсно форми фiнансової звiтностi збiгаються з облiковими реєстрами; 

- чи дiйсно ми отримали повну iнформацiю i пояснення, необхiднi для аудиту; 

- чи збiгається iнформацiя у звiтах керiвництва з фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає 

аудиту; 

- чи дiйсно фiнансовi звiти складенi у вiдповiдностi до застосовної концептуальної 

основи; 

- чи розкрита вся необхiдна iнформацiя в примiтках до фiнансових звiтiв? 



За результатами проведеного тестування системи внутрiшнього контролю незалежним 

аудитором зроблено висновок щодо адекватностi та достатностi процедур внутрiшнього 

контролю, встановлених ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ", та оцiнено ризик контролю як низький, 

тому ми при плануваннi та проведеннi аудиту з метою визначення обсягу процедур по сутi 

покладалися на систему внутрiшнього контролю Товариства. 

Оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення проведено нами також на рiвнi тверджень 

фiнансової звiтностi. 

В сукупностi обсяг аудиту покриває бiльше 50% залишкiв та операцiй щодо статей фiнансової 

звiтностi, визначених аудитором як суттєвi, враховуючi як кiлькiснi, так i якiснi критерiї, що 

надало нам можливiсть отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi для 

зменшення аудиторського ризику (тобто ризику того, що аудитор висловить невiдповiдну 

думку, якщо фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена) до прийнятно низького рiвня i для 

висловлення нами нашої думки щодо фiнансової звiтностi ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" за 2020 

рiк. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень також наведено нами в 

параграфах "Думка" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" Роздiлу 1 

цього Звiту незалежного аудитора. 

 

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є 

сертифiкований аудитор: сертифiкат аудитора серiї А №006305, виданий рiшенням АПУ № 

181/1 вiд 20.07.2007р., реєстрацiйний номер АПУ 100016,  

Горяченкова Вiра Iванiвна. 

 

 

Пiдпис вiд iменi аудиторської фiрми: 

Директор ТОВ "АФ "Лисенко" 

сертифiкат аудитора серiї А №000656,  

виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.1996р.;  

ACCA DipIFR (rus), реєстрацiйний номер АПУ 100052.  ____________Лисенко О.О. 

 

36014, м. Полтава,  вул. Європейська, 2, офiс 411  

22.04.2021 року  

 

      Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було 

здiйснено аудиторську перевiрку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Лисенко" 

Код за ЄДРПОУ 35796588 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться 

Аудиторською палатою України (АПУ) Номер реєстрацiї в Роздiлi 2, 3 i 4 Реєстру аудиторiв 

та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4169  

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0616 видане рiшенням АПУ № 

327/4 вiд 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 року 

Мiсцезнаходження 36007, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49 

Адреса офiсу  36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2,                 офiс 411 

Телефон 

e - mail:  0505582871 

auditlysenko@gmail.com 

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 



Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр  №1/2021/СЗП вiд 04.03.2021 року. 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 04.03.2021р. - 22.04.2021р. 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
За даними вiдповiдальних осiб товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 


