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Розділ 1 «Звіт щодо фінансової звітності»  

 

Адресат – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  

Керівництву ТОВ «РЕГРАН» 

 

 

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ТОВАРИСТВО 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕГРАН» 

 

Код  ЄДРПОУ 23876083 

Місцезнаходження  65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36  

Дата державної реєстрації  30.07.1996, 26.05.2005, № 1 556 120 0000 008192  

Основні види діяльності 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах 

або товарах 

Дата внесення змін до установчих 

документів  

30 липня  1996 року  

02 вересня 1998 року 

26 липня 1999 року 

14 серпня 2002 року 

23 червня 2004 року  

13 червня 2006 року 

20 березня 2007 року 

19 вересня 2008 року 

04 лютого 2010 року 

22 липня 2010 року 

08 липня 2011 року 

25 квітня 2014 року 

Перелік учасників, які є власниками 

5 % і більше акцій (часток) 

 

     - Мрихін А.Л. – 549 611,73 грн., що становить 7,807 

% статутного капіталу Товариства; 

     - Безуглова І.В. – 392 256,06 грн.,  що становить 

5,571 % статутного капіталу Товариства; 

     - ТОВ «Агенція РЕГРАН» (код ЄДРПОУ 25043128) 

- 98 512,21 грн.,  що становить 1,399 % статутного 

капіталу  Товариства; 

      -  Мрихін Л.В. – 1 487 886,00 грн., що становить 

21,134 % статутного капіталу  Товариства; 

      -  Пономарьов В.Г. – 991 924,00 грн., що становить 

14,089 % статутного капіталу Товариства; 

      -   ТОВ «ФІНАНСОВО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 

(код ЄДРПОУ 37224125) - 3 520 190,00 грн., що 

становить 50,0 % статутного капіталу  Товариства. 

 



 

АКФ «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ  4 

Ліцензії  Ліцензія серія АГ № 399094 ДКЦПФР на професійну 

діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами (Брокерська діяльність), рішення № 

946 від 06.08.2010 року, строк дії ліцензії: з 06.08.2010 по 

06.08.2015 року; 

 

Ліцензія серія АЕ № 286597 НКЦПФР на професійну 

діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність  

(Депозитарна  діяльність депозитарної установи), 

рішення № 2326 від 10.10.2013 року, строк дії ліцензії: з 

12.10.2013 року  необмежений. 

 

 

 

 

Статутний капітал, грн.  7 040 380,00 грн.  

 
 

Опис аудиторської перевірки  

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до 

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – 

відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», 

Міжнародного стандарту завдань з огляду 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що 

виконується незалежним  аудитором суб’єкта господарювання». 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕГРАН», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та відповідних 

звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією 

датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.  

 

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:  

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 

14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;  

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; 

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг;  

- Рішення Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року № 

160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів».   

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.   

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.   

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 

16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;  

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 

24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;  

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi 

змiнами та доповненнями. 
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Перелiк перевiреної фiнансової інформації 

Фінансова звітність за 2014 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи,  оборотно-сальдовi та 

розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2014 рiк, аналiтичнi данi по балансових 

рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року, наказ про облікову 

політику.   

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової 

звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова 

полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р.,  

iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.  

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку. Об'єкти оподатковування, 

за згодою товариства, не перевiрялися.  

Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). 

 

Важливі аспекти облікової політики  

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про 

облiкову полiтику на підприємстві», на підставі  Закону України "Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Міжнародних стандартах фінансової 

звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та  iнших нормативних документів.  

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за  фінансову звітність:  

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків; 

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до 

фінансової звітності товариства; 

 - Підготовку  фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство  

буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком 

випадків, коли таке припущення не буде правомірним; 

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними 

сторонами; 

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають 

коректування чи розкриття; 

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в 

найближчому майбутньому; 

- Достовірне розкриття у попередній фінансовій звітності інформації про всіх наданих 

кредитах або гарантії від імені керівництва. 

Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього 

контролю в товаристві; 

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського 

обліку відповідної чинного законодавства України; 

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів товариства; 

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Відповідальність аудитора  

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних стандартів аудиту та 

Рішення Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року № 160 

«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
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етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, 

що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства 

або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання 

фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 

не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 

прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності.  

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої 

умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.  

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності  

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, 

оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру 

виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.  

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів 

та зобов’язань  за допомогою інших аудиторських процедур. 

 

Умовно – позитивна думка щодо фінансової звітності  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності», фінансова 

звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГРАН» станом на 31 грудня 2014 року та його 

фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. 

 

 

Інші питання  

 

Визначення вартості чистих активів. 

Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів 

товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про 

зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою 

від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 

ліквідації. 

Вартість чистих активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГРАН»   

складає 7 433 тис. грн. та статутний капітал складає 7 040 тис. грн. Таким чином, вартість 

чистих активів є більшою за статутний  капітал товариства та на думку аудитора, товариство 

дотримується вимог чинного законодавства 

 

Інша інформація  

Згідно з МСА 720 аудиторові була надана інша інформація, яка включала дані про зайнятість, 

фінансові коефіцієнти, прізвища та імена посадових осіб і директора та інші вибіркові 

квартальні дані, які розкриваються товариством  та подаються до НКЦПФР разом із 

фінансовою звітністю. При перевірці наявності суттєвих невідповідностей між іншою 

інформацією  та фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, не виявлено.  

 

Стан корпоративного управління  

Корпоративне управління Товариством організовано відповідно до чинного законодавства. 

Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників, Дирекція (Директор)  та 

Ревізійна комісія (Ревізор). 
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Товариство скликає загальні збори Учасників за підсумками господарської діяльності за 

відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затверд-

ження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх 

компетенції.  

У рамках стратегії розвитку персоналу реалізуються програми підвищення кваліфікації й 

проведення тренінгів, спрямованих на підвищення якості обслуговування клієнтів.  Велика 

увага приділяється підбору й навчанню персоналу. Взаємовідношення з зацікавленими 

особами здійснюються згідно з чинним законодавством 

 

Система внутрішнього аудиту 

Згідно Рішення  загальних зборів учасників  ТОВ «Регран» від 14.08.2014 року було 

затверджено  Положення «Про службу внутрішнього аудиту (контролю)» в новій редакції  та 

згідно цього протоколу  був призначений керівник служби  внутрішнього аудита ТОВ «Рег-

ран». 

Внутрішній аудит, як система контролю за діяльністю Товариства, має на меті оцінку та 

вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства. 

Внутрішній аудитор приймає участь в удосконаленні систем управління ризиками, 

внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення: 

- ефективності процесу управління ризиками; 

- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю; 

- ефективного корпоративного управління; 

- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації; 

-    дотримання Товариством вимог законодавства України. 

Діяльність внутрішнього аудитора полягає у наданні незалежних і об’єктивних консультацій, 

спрямованих на удосконалення діяльності Товариства. Для цього внутрішній аудитор 

проводить об’єктивний аналіз фактичних даних з метою здійснення незалежної оцінки і 

висловлення думки про надійність і ефективність систем, процесів, операцій, а також здійснює 

консультаційну підтримку керівництва Товариства. 

 

 

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.  

      Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній 

контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень 

через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, 

необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані 

запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання які, на 

думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 

ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором  виконані 

аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та 

інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, 

структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, 

облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів 

фінансових результатів. 

      Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 
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Розділ 2  «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» 
 

Висловлення думки щодо відповідності розміру власного капіталу 

 

    Станом на 31.12.2014 року загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГРАН» складає 7 433 тис. грн., з яких статутний 

капітал складає 7 040 тис. грн.,  додатковий капітал складає 4 тис грн.,  дооцінка складає 25 

тис. грн., резервний капітал складає 28 тис. грн.  та нерозподілений прибуток, станом на 

31.12.2014 року, складає 336 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства України.  

Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений  у повному 

обсязі. На протязi 2014 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась.     

Збільшення  власного капіталу  відбулося  за рахунок отриманого  прибутку поточного року.  

     На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній 

мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.  

 

 

Висловлення думки щодо відповідності розміру статутного капіталу товариства 

установчим документам 

 

     Нами  проаналізовані надані документи ТОВ «РЕГРАН», а саме: 

     Статут ТОВ «РЕГРАН», Зміни та доповнення до Статуту за період з 30 липня 1996 року по 

31 березня 2015 року, Протоколи загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю «РЕГРАН» за період з 20 липня 1996 року по 31 березня 2015 року, акти 

прийому - передачі майна засновниками товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕГРАН», платіжні доручення, банківські виписки, квитанції банків, касова книга, 

Положення та інші документи товариства. 

     ТОВ «РЕГРАН»  створено та здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу 

України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», 

«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», нормативно – правових актів Національної  

комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативно – правових актів України.  

     На підставі проаналізованих  вищевказаних документів, констатуємо, що статутний капітал 

ТОВ «РЕГРАН» станом на 31.12.2014 року становить 7 040 380,00  грн. (сім мільйонів сорок 

тисяч триста вісімдесят грн. 00 коп.) та сплачений у повному обсязі.  

     Розмір статутного капіталу товариства визначений засновниками згідно із установчими 

документами. Дані про величину статутного капіталу підтверджуються даними облікових 

реєстрів.  

         На нашу думку, перевірена  інформація щодо відповідності розміру статутного капіталу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГРАН» станом на 31.12.2014 

року відповідає вимогам НКЦПФР, чинному законодавству України та Статуту Товариства. 

 

     

Висловлення думки щодо відсутності прострочених зобов’язань  
 Згідно з наданими документами, аудитори підтверджують відсутність у ТОВ «РЕГРАН»  

прострочених зобов’язань щодо сплати податків (відсутність податкового боргу) та зборів, 

несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому 

числі на ринку цінних паперів. 

      

Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування 

статутного капіталу  

Проаналізувавши надані документи, аудитори підтверджують інформацію стосовно напрямків 

використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу товариства, яке 
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відповідно до статуту здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів від дати 

створення. 

     

Інформація щодо пов’язаних осіб  

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності (МСА 550), аудиторами було 

встановлено    юридичні та  фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль 

над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, отже є  пов’язаними особами: 

ТОВ «ФІНАНСОВО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 

Мрихін Лев Васильович 

Руднєва Юлія Олегівна 

Одінцов Володимир Олексійович. 

Операції з пов’язаними сторонами протягом 2014 року товариством не здійснювались. 

      

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань  

Проаналізувавши надані документи,  аудитори висловлюють думку щодо відсутності наявності 

непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо 

високою. 
 

Інформація про наявність подій після дати балансу 

Виконуваши ряд відповідних процедур, які охоплюють період з дати фінансової звітності до 

дати аудиторського звіту, аудитор висловлюю думку про  відсутність наявності подій після 

дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан товариства.  

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин  

Аудиторська перевірка встановила   відсутність наявності  інших факторів та обставин, які 

можуть  суттєво вплинути на діяльність товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього 

впливу.  

 

Розділ 3.  «Інші елементи» 

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ  

 

 

Повне найменування  
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 

ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ 

 

Корд ЄДРПОУ 21026423 

Місцезнаходження: 65059, м. Одеса,  проспект Адміральський 33-

А, оф. 210 

Дата та орган проведення державної 

реєстрації: 

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської 

міської ради 23 травня 1995 року з номером 

запису про включення до ЄДР 

1 556 120 0000 006896  
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