ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛЬ-БРОК»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛЬ-БРОК» (надалі – «Товариство»)
створене згідно з Цивільним, Господарським кодексами України, Законами України «Про
господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» та інш. ТОВ "АВАЛЬ-БРОК" зареєстроване Печерською районною у
місті Києві державною адміністрацією 22 лютого 1993 р., реєстраційний номер № 0883967
ЛТД, Свідоцтво про реєстрацію № 3246. Основними видами ліцензійної дiяльностi є
професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме: брокерська та дилерська діяльність,
андеррайтинг, депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів
інститутів спільного інвестування. Засновниками Товариства є юридична та фізична особи резиденти України.
Основними видами діяльності Товариства є: посередництво за договорами по цінних паперах
або товарах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення; дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
надання інших інформаційних послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
Відокремлені підрозділи відсутні. Середня чисельність працівників у 2014 році становила 6
чол.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Основи надання та подання інформації – Фінансова звітність Товариства була підготовлена
відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
нормативним актам, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та чинних
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності скла¬дена на основі
бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації без
внесення коригувань та проведення перекласифікації статей з метою достовірного
представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Фінансова звітність складена у тисячах українських гривень.
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало
оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.
Використання оцінок та припущень – При підготовці фінансової звітності Товариством може
робить оцінки та припу¬щення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань,
визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття активів та зобов'язань на дату
підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, ПСБО та тлума¬ченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді, і тільки тоді,
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за
датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: фінансовий актив, доступний
для продажу; інвестиції; дебіторська заборгованість.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
планує оцінювати їх за їхньою справедливою вартістю з додаванням операційних витрат, які
безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкри¬вається нижче у
відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами та їх еквівалентами в Товаристві вважають: грошові кошти на
поточних рахунках, грошові кошти на інших рахунках в банках (депозитні); грошові кошти в
касі; грошові документи (вексель, облігації тощо).
Грошових коштів на інших рахунках в банках (депозитні), грошових коштів в касі, грошових
документів і їх еквівалентів, які не обмежуються у використанні, в Товаристві у звітному
періоді не було.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України - гривні.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 монетарних статей, які
обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату
складання звітності не було.
Дебіторська заборгованість
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість, що є в наявності у Товариства в сумі
181 484 тис. грн. класифікується як поточна. Безнадійна та сумнівна дебіторська
заборгованість в звітному періоді не виникала, резерв сумнівних боргів не створювався.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2014 року в сумі 120 094 тис. грн.
обліковується за методом нарахування. Зобов’язання є поточними.
Визнання доходів і витрат
Доходи та витрати, відповідно чинного законодавства України, планується визначати за
методом нарахування. Дохід від надання послуг буде відображений під час фактичного
надання послуги, незалежно від дати надходження коштів і визначений на дату балансу,
виходячи із ступеня завершеності операції з надання по¬слуг.
Витрати, що будуть понесені Товариством у зв'язку з отриманням доходу, планується
визначати у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Так як у звітному періоді Товариство
доходів і витрат у зв’язку з організаційної діяльністю не одержувало.
Основні засоби
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість більше 2500,00 грн.
Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності
відповідно до вимог ПСБО-7, та відображені в звітності відповідно до вимог МСБО 16
“Основні засоби”.
Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів
класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, що плануються
використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються
в складі класу інвестування в необоротні активи , не введені в експлуатацію.
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість
придбання і всі витрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.
Товариством об’єкти основних засобів в 2014 році не придбавались. На дату звітності для
здійснення оцінки основних засобів використовували історичну собівартість.
Нематеріальні активи.
У звітному періоді нематеріальні активи, які відповідають МСБО 38 «Нематеріальні активи»
не придбавались.
Фінансові інструменти – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від їх класифікації
при признанні, або подальшому обліку, фінансові інструменти обліковуються як такі, що:
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток; інвестиції, що утримуються
до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю; займи та дебіторську
заборгованість, фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за
собівартістю.
Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане
зобов’язання за угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними
сторонами. Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та

поточною ціною продавця для фінансових зобов’язань, які котируються на активному ринку.
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальні
ціни регулярно повідомляються фондовою біржею чи іншою установою, і якщо такі ціни
відображають фактичні та регулярні ринкові угоди між незалежними сторонами.
Амортизована собівартість означає вартість, за якою оцінюються фінансовий актив,
фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму
погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації
будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з
використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання
внаслідок зменшення корисності.
Метод ефективної ставки відсотка означає метод розподілу процентних доходів або
процентних витрат у межах відповідного періоду, аби досягти постійної періодичної
відсоткової ставки (ефективної ставки відсотка) на амортизовану собівартість інструменту.
Ефективна ставка відсотка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові
платежі або надходження протягом розрахункового терміну дії фінансового інструмента або
більш короткого періоду, залежно від обставин, до чистої амортизованої собівартості такого
фінансового інструмента.
Собівартість означає суму сплачених грошових коштів або їх еквівалентів чи справедливу
вартість іншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та
включає витрати на операцію. Оцінка за собівартістю застосовується лише до інвестицій у
інструменти капіталу, які не мають котирувальної ринкової ціни та справедлива вартість
яких не може бути достовірно оцінена, а також похідні інструменти, які пов’язані з ними та
повинні бути погашені шляхом надання таких не котируваних інструментів капіталу.
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату подання Товариство коригує суму
фінансових активів на суму зменшення корисності фінансового активу. Ознаками зменшення
корисності є наявність негативної фінансової, а також не фінансової, інформації про
діяльність емітента, яка б свідчила про необґрунтованість попередніх очікувань стосовно
компенсаційної вартості придбаного активу.
Інвестиції, що утримуються до погашення. У складі інвестицій, що утримуються до
погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з
платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні
папери відносяться до портфеля до погашення, якщо Товариство має намір та змогу
утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу. Товариство
класифікує цінні папери як утримувані до погашення в момент їх купівлі і надалі переглядає
свій намір щодо них на кожну дату балансу.
Придбані цінні папери до погашення первісно визнаються за справедливою вартістю, надалі
– за амортизованою собівартістю. Процентний дохід за цінними паперами до погашення
обчислюється за ефективною ставкою відсотка та визначається у складі прибутків та збитків
за рік.
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутків чи збитків за рік, в якому вони були
понесені в результаті однієї чи більше подій, які мали місце після початкового визнання
цінних паперів в портфелі банку до погашення.
Зменшення корисності активів.
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності без врахування знецінення
відповідно до МСБО 36. На дату складання фінансової звітності Товариство може визначати
ознаки знецінення активів: більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом
звітного періоду, ніж сподівались; старіння чи пошкодження активу; суттєві негативні зміни
в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність Товариство,
протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; перевищення балансової
вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; суттєві зміни способу використання
активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни в наступному періоді, які
негативно впливають на діяльність Товаристві.
У випадку наявності ознак знецінення активів, Товариство буде визначати суму очікуваного
відшкодування активу. Але на кінець року таки дії не здійснювались, тому що практично

активи не використовувались. Випадків наявності ознак знецінення активів у звітному
періоді не було, тому знецінення активів у звітності не відображається.
Залучені кошти. До складу інших залучених коштів відносяться отримані банківські
кредити, зобов’язання з фінансового лізингу (оренди), інші позикові зобов’язання.
Довгострокові зобов’язання обліковуються за дисконтованою вартістю з використанням
ефективної ставки відсотка.
Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності
відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного
періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений
податок та визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони
визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу,
оскільки вони пов’язана з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді,
у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або
стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний
та попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо
фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій.
Податки, які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших
операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових
зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за
податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного
періоду, які повинні застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові
різниці або коли будуть використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий
актив для тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових
збитків обліковується лише у разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній
оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2014 році становила 18%.
Ставка податку на прибуток за операціями з цінними паперами в 2014 становила: з
01.01.2014р. по 02.08.2014р. - 10%; з 03.08.2014р. по 31.12.2014р. – 18%.
Власний капітал.
До складу власного капіталу в сумі 156 594 тис.грн. в 2014 році віднесено: сума
затвердженого Статутного (пайового) капіталу, що включає в себе внески учасника в сумі
149 150 тис.грн.; дооцінка фінансових інструментів 94 тис.грн.; резервний капітал 22
тис.грн.; нерозподілений прибуток 7 328 тис.грн.
Переоцінка іноземної валюти
Функціональною валютою Компанії є національна валюта України – гривня.
Активи і пасиви, виражені в іноземних валютах, перераховуються за офіційними курсами
обміну, встановленим Національним Банком України, на останній день звітного періоду.
Прибуток або збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній
валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов’язань і функціональну валюту за
офіційним обмінним курсом Національного Банку України на кінець звітного періоду
включають до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць).
Перерахунок по обмінним курсом на кінець періоду не застосовується до немонетарних
статей.
Курс на 31 грудня 2014 USD - 15.768556, EUR - 19.232908.
Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання
розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний
актив розкривається, коли надходження еконо¬мічних вигод є ймовірним.
4. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ

4.1. Баланс
4.1.1.Актив. Основні засоби
(в тисячах українських гривень)
За історичною вартістю
Будівлі
Машини та обладнання
Інструменти, прилади,
інвентар,
меблі Інші основні засоби Всього
Надходження0
0
0
0
0
Вибуття
0
0
0
0
0
Первісна вартість на 31.01.2014р. 0
278 7
32
317
Амортизація за 2014рік
0
12
0
6
18
Накопичена амортизація на 31.12.2014р.
0
272 7
29
309
Первісна вартість на 31.12.2014р 0
278 7
32
317
Залишкова вартість на 31.12.2014р.
0
6
0
3
9
Протягом 2014 року списання основних засобів не проводилось.
4.1.2 Поточні фінансові інвестиції (в тисячах українських гривень)
Показник
01.01.2014р. 31.12.2014р.
Акції 39 356 144 043
Облігації
6 612 301
Інвестиційні сертифікати 53 903 38 303
Всього
99 871 10301
4.1.3 Актив. Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за роботи та послуги
(в тисячах українських гривень)
Показник
01.01.2014р. 31.12.2014р.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
73 712 120 567
з бюджетом 15
Інша поточна заборгованість
61 979 60 827
Всього
135 706
181 484
4.1.5 Пасив.
Статутний капітал в складі Власного капіталу.
Згідно Статуту станом на 31.12.2014 року Учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛЬ-БРОК» з розподілом часток були:
Учасники
Розмір статутного капіталу, тис.грн.
Частка в статутному капіталі, %
юридична особа – резидент України – ТОВ «ІНДЕФТ» 148 905
99,8357%
фізична особа – резидент України – Полковський Андрій Едуардович
245 0,1643%
Всього:
149 150
100,00%
4.1.6 Пасив. Кредиторська заборгованість (в тисячах українських гривень)
Показник
01.01.2014р. 31.12.2014р.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
158 972
120 048
Інші поточні зобов’язання 632 46
Всього
159 604
120 094
4.2. Доходи від операційної діяльності
(в тисячах українських гривень)
Рядок Найменування статті
2014 рік
2013 рік
1
2
3
4
1.
Дохід від операційної діяльності 144 916
119 350
2.
Інший дохід від операційної діяльності 616 1
3.
Чистий дохід 145 532
119 351
4.
Витрати, що відносяться до собівартості товарів:
144 414
118 707
5
Валовий прибуток 1 118 644
4.3 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати
(в тисячах
українських гривень)
Рядок Найменування статті
2014 рік
2013 рік
1
2
3
4
Адміністративні витрати:
1
Матеріальні витрати29
25
2
Витрати на утримання персоналу 188 168

3
Витрати на соціальні заходи
69
62
4
Амортизація основних засобів
17
24
5
Інші операційні витрати 548 575
6
Усього адміністративних, збутових та інших операційних витрат
851 854
До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
виплату заробітної плати управлінському персоналу в сумі 219 тис. грн.
нарахування єдиного соціального внеску в сумі 73 тис. грн. Розміри нарахування та сплати
єдиного соціального внеску встановлюються чинним законодавством України.
До статті інші адміністративні витрати зокрема включено: послуги депозитарію, банківські
послуги та інше.
4.4 Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати
Рядок Найменування статті
2014 рік
2013 рік
1
2
3
4
1
Дохід від участі в капіталі 2
Доходи від депозитів
3
Інші фінансові доходи
5 560 5 590
4
Інші доходи
5
Усього фінансових та інших доходів
5 560 5 590
6
Втрати від участі в капіталі
7
Проценти за користування кредитами
8
Інші фінансові витрати
5 509 5 125
9
Інші витрати 25
23
10
Усього фінансових витрат та інших витрат
5 534 5 148
До статті інші фінансові доходи включено відсотки за наданими позиками та відсотки за
борговими цінними паперами.
До статті інші фінансові витрати включено відсотки за короткостроковим банківським
кредитом.
До статті інші витрати включено невиробничі витрати.
4.5.Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
(в тисячах українських гривень)
Рядок Найменування статті
2014 рік
2013 рік
1
2
3
4
1
Прибуток (збиток) до оподаткування
293 232
2
Поточний податок на прибуток 57
39
3
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
4
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
5
Усього витрати на податок на прибуток 6
Прибуток (збиток) поточного року
236 193
5. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ
Під час складання фінансової звітності в Товаристві не виникло подій з пов’язаними
особами, які б вплинули на складену звітність.
6. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.
Економічний розвиток Товариства залежить від спектру ефективних заходів, які
вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу
Підприємства. Майбутнє спрямування еко¬номічної політики з боку українського Уряду
може мати вплив на фінансову діяльність Товариства Підприємства.
Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна
перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів,
фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує Уряд, а також розвиток
фіскальної, правової і політичної системи.
У процесі господарської діяльності Товариство не є об’єктом судових спорів і позовів.

7.ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ
На момент підписання звітності не виникло подій, які б вплинули на складену звітність.
Директор
____________
Полковський А.Е.
Головний бухгалтер
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