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 Чисельність працівників: 6 (шість). 

 Статутний капітал: 1000000,00 грн. 

 
Інформація про учасників станом на 31.12.2011р. 

 

№ 

п/п 

Вклад(частка) грн.  % 

1 900 000,00 90 

2 100 000,00 10 

 1 000 000,00 100 

 

Перелік ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: 

1. Ліцензія на депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Серія АВ №520534, 

строк дії  02.04.2010р.-02.04.2015р. 

2. Ліцензія на діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність Серія 

АВ №520533, строк дії  02.04.2010р.-02.04.2015р. 

 

Відомості про умови договору про проведення аудиту 
 

Аудиторською фірмою ―Аудит-Резерв‖ на підставі договору № 11 від 12.03.2012р. було 

проведено перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фондова компанія «Трансферт» (надалі – Товариство)  в складі  Балансу — форма №1 за 

станом на 31.12.2011р., Звіту про фінансові результати — форма №2 , Звіту про рух грошових 

коштів – форма № 3, Звіт про власний капітал –форма № 4, Примітки до річної фінансової 

звітності – форма №5 за 2011р. 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (Стандартів) 

бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 

розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

Відповідальність аудитора 
 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели цю перевірку у відповідності до 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів (в редакції 2010 р.), зокрема 

Міжнародного стандарту аудиту 805 "Особливі міркування – аудити окремих фінансових 

звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту" щодо окремих компонентів 

фінансових звітів, Міжнародного стандарту аудиту 706 "Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" щодо фінансових звітів у цілому, з 

врахуванням Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами 

та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1528 

від 19.12.2006 р.. 

 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог а також планування й 

виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти 

не містять суттєвих викривлень.  




