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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ» станом на 31.12.2013 року

Учасникам та керівництву
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
"ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ" (далі - Підприємство) (далі - Підприємство, код
ЄДРПОУ 37001565; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 32-В, приміщення
112-113), що додається, яка складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31
грудня 2013 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік що закінчився на
зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших
приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність").
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
описаної у Примітці 4 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності
за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в
разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової
звітності відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної у Примітці 4.
Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання попередньої фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання
попередньої 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 використаних облікових
політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Інвентаризація основних засобів проводилась підприємством без нашої участі, оскільки ця дата
передувала призначенню аудиторської перевірки. Проте, нами були отримані альтернативні
аудиторські докази, які обґрунтовують думку, що ці активи існують.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу обмежень наведених у попередньому параграфі, попередня
фінансова звітність станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в
усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної
в Примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень,
що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на
дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з
МСФЗ станом на 31.12.2014 року .
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 грудня 2006 року № 1528.
Станом на 31.12.2013 року активи Підприємства в порівнянні з даними на початок 2013 року
збільшились на 1 тис. грн. і складають 7 077 тис. грн. Такі зміни в активах відбулися, в
основному, в зв'язку з придбанням основних засобів.

Необоротні активи
Основні засоби. Основні засоби обліковуються на балансі Підприємства за первісною вартістю з
вирахуванням накопиченого зносу. Нарахування амортизації основних засобів проводиться
прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Станом на 31 грудня 2013
року первісна вартість основних засобів склала 3 951 тис. грн., знос 294 тис. грн. та залишкова
вартість основних засобів 3 657 тис. грн. Облік основних засобів в складі необоротних активів
ведеться по інвентарних об'єктах. Класифікація основних засобів відповідає нормам МСБО 16
«Основні засоби».
Для нарахування амортизації по основних засобах Підприємство застосовувало норми і методи,
що передбачені податковим законодавством, що не суперечить чинному законодавству України.

Оборотні активи
У складі оборотних активів Підприємства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2013
року обліковуються дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська
заборгованість за розрахунками за виданими авансами, інша поточна дебіторська заборгованість,
поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти.
Дані фінансової звітності щодо оборотних активів підтверджені даними відомостями
бухгалтерського обліку і складаються з:

-

дебіторської заборгованості за розрахунками за товари, роботи, послуги - 108 тис. грн.;
дебіторська заборгованості за розрахунками за виданими авансами - 32 тис. грн.;
іншої поточної дебіторської заборгованості -140 тис. грн.;
поточних фінансових інвестицій - 2 942 тис. грн.;
грошей та їх еквівалентів - 198 тис. грн.

Банківські операції на Підприємстві здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від
21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.
Облік операцій по банківським рахункам ведеться на рахунку 311 «Поточні рахунки в
національній валюті», на рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та на рахунку 313
«Інші рахунки в банку в національній валюті». Проведені операції підтверджені виписками
банку.
На рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковується вартість застрахованих
фінансових комерційних ризиків виникнення збитків Підприємства у зв'язку із невиконанням
контрагентів своїх зобов'язань, визначених договорами, зміною умов провадження професійної
ліцензованої діяльності фінансової установи, виникненням непередбачуваних витрат, пов'язаних
зі збитками стосовно операцій з фіктивними ЦП, несанкціонованого доступу до спеціалізованого
програмного забезпечення депозитарної установи, а також інфляційні, інвестиційні ризики.
Вартість поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2013 р. становить 2 941 962,46 грн.
Вартість інвестицій оцінена за історичною собівартістю. Необхідно зазначити, що даних про ціни
на активному ринку по фінансовим інвестиціям, які відображені в балансі Підприємства станом
на 31.12.2013 р. за первісною вартістю 2 942 тис. грн. під час перевірки не встановлено. Таким
чином, справедлива вартість фінансових інвестицій, які відображені в балансі Підприємства
станом на 31.12.2013 р. за вартістю 2 942 тис. грн. нами не може бути достовірно визначена.
Враховуючи можливість зміни справедливої вартості фінансових інвестицій, існує
невизначеність, вирішення якої залежить від майбутніх подій та може вплинути на фінансові
звіти Підприємства.
Висновок: На нашу думку, фінансова звітність Підприємства надає достовірну та
справедливу інформацію про активи, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та тлумачень, розроблених
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. При цьому звертаємо увагу на
невизначеність, вирішення якої залежить від майбутніх подій та може вплинути на фінансові
звіти Підприємства, у зв'язку з неможливістю встановити справедливу вартість поточних
фінансових інвестицій, які відображені в балансі за собівартістю в сумі 2 942 тис. грн. за
станом на 31.12.2013 р.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання
В розділі ІІІ "Поточні зобов'язання і забезпечення" пасиву балансу відображені:
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1 615 балансу) – 3 тис.
грн., що відповідає даним відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними
постачальниками»;

В

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1 620 балансу) - 1 тис.
грн., що відповідає даним відомості по рахунку 641 «Розрахунки за податками». Визнання та
оцінка зобов'язань Підприємства в цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Висновок: На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов'язань подано у фінансовій
звітності достовірно та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності,
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та тлумачень, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності .
Висловлення думки щодо розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
вимогам чинного законодавства
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
період становить 73 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 73 тис. грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становила 71 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду становила 71 тис.
грн.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року складає 7 073 тис. грн. і є більшою від розміру
статутного капіталу Підприємства, що відповідає вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу
України.
Висновок: На нашу думку, вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам чинного
законодавства
Нами не виявлено суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про результати діяльності Підприємства.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про дотримання вимог ліквідності
професійного учасника фондового ринку, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами
Для аналізу дотримання вимог ліквідності професійного учасника фондового ринку, що
здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами доцільно використовувати Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 25.12.2012 року № 1900 (далі - Положення № 1900).
Показники
пруденційних
нормативів щодо:
1. дотримання
мінімального розміру
регулятивного
капіталу

2. адекватності капіталу
першого рівня

3. адекватності
регулятивного
капіталу

Формула
розрахунку
Капітал першого
рівня + Капітал
другого рівня
(Капітал першого рівня
/ Сума активів,
зважених на ризик
відповідно до Додатка
до Положення №1900)
х 100%
(Регулятивний капітал /
Сума активів, зважених
на ризик відповідно до
Додатка до Положення
№ 1900)
х 100%

Нормативне
значення
показника
Не менше, ніж 500
тис. грн. для
торговців, які
проводять виключно
дилерську діяльність

Не менше ніж 4,5 %

Не менше ніж 8 %

Станом на
31.12.2013

5 873 тис. грн.

52,19 %

52,19 %

4. абсолютної
ліквідності
5. коефіцієнту
левериджу

6. продуктивності

(Грошові кошти та їх
еквіваленти + Поточні
фінансові інвестиції) /
Поточні зобов'язання
(Регулятивний
капітал / Сума
скоригованих
активів) х 100 %
Загальна сума по
невиконаним
договорам /
Власний капітал

Не менше 0,2

Не менше, ніж
3%
Не повинно
перевищувати 20

485

85,38 %

0,015

Висновок: на підставі проведеного розрахунку показників пруденційних нормативів можна
зробити висновок, що Підприємство станом на 31.12.2013 року повністю дотримувалося
вимог ліквідності професійного учасника фондового ринку, що здійснює діяльність з торгівлі
цінними паперами, оскільки всі розраховані показники знаходяться в межах норм, зазначених в
Положенні № 1900.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про дотримання вимог ліквідності
професійного учасника фондового ринку, що здійснює діяльність зберігача цінних паперів
Згідно підпункту 2.2 пункту 2 глави 1 розділу ПІ Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та вимог до системи
управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 15.01.2013 року № 37 для вимірювання та оцінки ризиків зберігача, що
поєднує діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами, використовуються пруденційні
нормативи, визначені Комісією для торговця цінними паперами.
Висновок: Підприємство дотримується вимог ліквідності професійного учасника фондового
ринку, що здійснює діяльність зберігача цінних паперів
Станом на 31.12.2013 року Підприємство не має зобов'язань за борговими та іпотечними
цінними паперами.

30 березня 2014 року
03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова 17, кв. 248

В.В. Зимовець

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Дата (рік, місяць, число)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Трансферт"
за ЄДРПОУ
Підприємство
Печерського району міста Києва
за КОАТУУ
Територія
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Інша діяльність у сфері фінансових послуг
за КВЕД
Середня кількість працівників'
14
Адреса, телефон
01133, м. Київ вул. Щорса 32В, приміщ. 112-113. Тел.220-00-27
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про
сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити
позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

м

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
2013 р.
31 грудня
Форма №1

Нематеріальні активи

1801001

Актив

Код
рядка

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду

1

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

-

-

3815
3937
122

3657
3951
294

-

-

-

-

3815

3657

12

-

-

61

108

8

32

-

-

61
2942
177

140
2942
198

-

-

3561

3420

-

-

7076

7077

І. Необоротні активи

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за роздІлом І
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
Баланс

1030
1035
1040
1045
1090
1095
1100
1110
1125
1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

На кінець звітного
періоду

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

7000

7000

-

-

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання із абезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Поточні зобов'язання із абезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними дпя продажу, та групами вибуття
Баланс

1400
1405
1410
1415
1420
1425 (
1430 (
1495

71
7071

) (
) (

73
7073

1500
1510
1515
1520
1525
1595

-

-

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

-

-

5

3
1

5

4

1700

-

-

1900

7076

7077

-

-

)
)

КОДИ

2013І 12 І 31

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

ТОВ "Фондова компанія "Трансферт"

за ЄДРПОУ

37001565

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за

рік

2013

Форма №2

р.
Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

1432

-

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Валовий:
прибуток

2090

збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибvток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2095
2120
2130
2150
2180

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(

-

) (

(

104

) (

(

-

) (

(

(

з
-

(

з
-

(

(
(

) (

) (

) (
) (

) (

-

1

2305

-

-

2350
2355

2

-

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

збиток

) (

-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Чистий фінансовий результат:
прибуток

1325
107

2190

2290
2295
2300

збиток

(

(

-

) (

) (

)

)

)
)
)

)

)
)

)

)

)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400
2405

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід

2410

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450
2455

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460
2465

-

-

2415
2445

2

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код
рядка

За звітний nеріод

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

172

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

2505
2510

255

Інші операційні витрати

2520

Разом

2550

-

2515

94
172
736
1429

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

4
-

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2600
2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

3
-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-

-

2650

-

-

Головн

коди

201зІ 12 І з1

Дата (рік, місяць, число)

ТОВ" Фондова компанія "Трансферт"

Підприємство

37001565

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за

2013 р.

ФормаN23
Стаття

КодзаДКУД

______
1801004

За звітний період

Код

__,

За аналогічний

період

рядка

попереднього року

1

2

з

4

3000
3005
3006
3010
3095

1298

-

І. Рух коштів у результаті операційноїдіяльності
Надходження від:
Реалізаuїі поопvкuії Стоваоів ообіт послvг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи

Зобов'язань з податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційноїдіяльності

3100
3105
3110
3115
3190
3195

-

-

352

(
(
(
(
(

951
209
103
76
284
27

) (

) (
) (

) (
) (

-

)
)
)

)
)

11. Рух коштів у результаті інвестиційноїдіяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів

Інші надходження
Витрачання на придбання:
Фінансових інвестицій

необоротних активів
Виплати за деривативами

Ініuі платежі
Чистий рух коштів від інвестиційноїдіяльності

3200
3205

38

-

-

3215
3220
3225
3250

-

-

3255
3260
3270
3290
3295

(
(
(
(

-6

-

-

-

31
13

-

) (
) (
) (

) (

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансовоїдіяльності
Надходження від:
Власного капіталу

Отримання позик
Інші надходження

3300
3305
3340

)
)
)
)

Витрачання на:

3345
3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

Вик п власних ак ій
Погашення позик
Сплатудивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансовоїдіяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишоккоштів
Залишоккоштів на кінець року

Чиж ~слан Васильович

.~

) (

) (
) (

21
177
198

коди

Дата(рік, місяць, число)

201зІ 12 І з1

за ЄДРПОУ

37001565

ТОВ• Фондова компанія "Трансферт"

Підприємство

(найменування)

Звіт про власний капітал
за

2013 р.

рік
Форма№4

Стаття

Код
рядка

Зареєстро- Капітал у Додатко-

1801005

КодзаДКУД

Резер-

Нерозпо-

Неопла-

Вилу-

ваний

дооцін-

вий

вний

ділений

чений

чений

капітал

ках

капітал

капітал

прибуток

капітал

капітал

Всього

(непокритий
збиток)

1
Залишок
на початок року

Кориrування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок

Інші зміни

Скориг~ваний залишок
на початок року

Чистий прибуток
(збиток) за звітний

2

4

6

-

7
71

8

9

7000

-

5

-

10
7071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7000

-

-

-

-

71

-

-

-

7071

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000
4005
4010
4090
4095
4100

період

Інший сукупний дохід
за звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4110
4200

(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого

капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників:

Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з

Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених

акцій (часток)
Анулювання викуплених

акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі

-

-

4205

4245

капіталу
Вилучення капіталу:

з

4260
4265
4270
4275

1
Інші зміни в капіталі

2
4290

Разом змін у капіталі

4295

Залишок

4300

на кінець року

3

-

7000

4

-

,_

-

5

-

6

-

7

-

8

2
73

Керівник

Головний бухг

Чиж Руслан Васильович

-

9

-

10

-

2
7073

Основні

бухгалтерські

оцінки

та

судження

при

застосуванні

облікової

політики.

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва припущень та
розрахунків, що впливають на застосування облікової політики та показані суми активів і
зобов'язань, а також доходів та витрат. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та
інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обrрунтованими і за результатами яких
робляться судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань, інформація про яку
недоступна з інших джерел. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва інформації
про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ.
Інвестиції для подальшого продажу. Інвестиції для подальшого продажу, що котируються на
активному ринку, обліковуються за справедливою вартістю. Інвестиції, не зареєстровані на
фондових біржах, відображені за первісною вартістю за вирахуванням знецінення. Збитки від
знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку по мірі їх понесення в результаті однієї або
кількох подій («збиткові події»), що відбулися після початкового визнання інвестицій для
подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартості дольового цінного
паперу до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням того, що такий фінансовий
інструмент знецінений. Накопичений збиток від знецінення, що оцінюється як різниця між
вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від знецінення
активу, раніше визнаний у складі прибутку чи збитку, вилучається з капіталу та визнається у
прибутку чи збитку. Збитки від знецінення дольових інструментів не сторнуються через прибуток
чи збиток. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту для
подальшого продажу збільшується і це збільшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка
відбулась після визнання збитку від знецінення у складі прибутку чи збитку, то збиток від
знецінення сторнується через прибуток чи збиток поточного періоду.

Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань зі строком менше одного року
вважається їх номінальна вартість.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість спочатку
обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю
із використанням методу ефективної процентної ставки за мінусом резервів на знецінення. Резерв
на знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне
свідчення того, що Підприємство не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до
первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть
застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашення або
недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що дебіторська
заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє собою різницю між
балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про сукупні
доходи. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не може бути
повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за основною
діяльністю.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість,
умови якої переглянуті, обліковується за амортизованою вартістю на основі нової структури
переглянутих грошових потоків. Відповідні прибутки або збитки визнаються у звіті про сукупні
доходи на дату перегляду та в подальшому амортизуються за методом ефективної процентної
ставки. Якщо умови дебіторської заборгованості переглядаються або змінюються іншим чином

внаслідок фінансових труднощів позичальника або емітента, збиток від знецінення оцінюється з
використанням початкової ефективної процентної ставки до зміни умов.
Аванси видані. Аванси видані обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на
знецінення. Аванси видані відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за
які було видано аванси, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо аванси видані
стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних
активів. Аванси, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартості після того, як Підприємство отримало контроль над цим активом і якщо існує
ймовірність того, що Підприємство отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким
активом. Інші аванси видані відображаються у звіті про сукупні доходи, коли отримані товари або
послуги, за які були видані аванси. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за
які було видано аванси, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується
належним чином і відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про сукупні доходи.
Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові

кошти, депозити до запитання в банках, інші короткострокові високоліквідні інвестиції,
первісний термін яких не перевищує трьох місяців. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух
грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обміняти або використати для
розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включені
до складу інших необоротних активів.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
(фінансові зобов'язання). Принцип початкового визнання та оцінки кредиторської заборгованості за

основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає описаному вище
принципу початкового визнання та оцінки фінансових інструментів. У подальшому інструменти з
фіксованим строком погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної процентної ставки.
Визнання доходів. Підприємство визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім

рівнем точності, існує ймовірність отримання Підприємством майбутніх економічних вигод і
дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності Підприємства, як описано
нижче. Сума доходу вважається такою, що не може бути достовірно оцінена до тих пір, поки всі
умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією, не будуть врегульовані.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування.

Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати
за позиковими коштами, збитки від дострокового погашення кредитів, процентні доходи від
вкладених коштів, дохід від виникнення фінансових інструментів і прибутки та збитки від
курсових різниць за фінансовою діяльністю.

Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із
використанням ефективної
процентної ставки.
Процентні
доходи визнаються по мірі їх
нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.
Підприємство робить оцінки та припущення, які впливають на суми активів та
зобов'язань, що відображаються у фінансовій звітності у наступному фінансовому році.
Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва
та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обrрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки,
керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової
політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються
у фінансовій звітності за МСФЗ, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування

балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує
розвиватися. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Хоча керівництво вважає, що
його тлумачення є доречним та обґрунтованим, не існує жодних гарантій, що податкові
органи його не оскаржать.
Операції з пов'язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Підприємство може
здійснювати операції з пов'язаними сторонами. За відсутності активного ринку таких операцій,
для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими
ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення
щодо подібних видів операцій з непов 'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної
ставки.
3 Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для
застосування Компанією в облікових періодах та пізніших періодах. Підприємство не
застосовувало ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов'язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСФЗ 9, опублікований у листопаді 2009 року,
замінює ті розділи МСБО 39, які стосуються класифікації та оцінки фінансових активів. У жовтні
2010 року до МСФЗ 9 були внесені додаткові зміни, які роз'яснюють принципи класифікації та
оцінки фінансових зобов'язань. Основні особливості стандарту описані нижче:
• Фінансові активи повинні відноситися до двох категорій оцінки: фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, та фінансові активи, які у подальшому
оцінюються за амортизованою вартістю. Відповідне рішення приймається при початковому
визнанні фінансових інструментів. Класифікація залежить від бізнес-моделі суб'єкта
господарювання, яку він використовує для управління своїми фінансовими інструментами, та від
характеристик грошових потоків від інструмента відповідно до договору.
• Інструмент у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю, тільки якщо цей
інструмент є борговим інструментом і якщо (і) мета бізнес-моделі суб'єкта господарювання
полягає в утриманні активу для одержання грошових потоків відповідно до договору, та (її)
грошові потоки від активу відповідно до договору-це виключно виплати основної суми боргу
та процентів (тобто він має лише базові характеристики кредиту). Всі інші боргові інструменти
оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
• Усі інструменти капіталу у подальшому оцінюються за справедливою вартістю. Інструменти
капіталу, які утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю, зміни якої
відносяться на фінансовий результат. При початковому визнанні всіх інших інвестицій в
інструменти капіталу суб'єкти господарювання можуть зробити остаточний вибір визнавати
нереалізовані та реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості у складі інших
сукупних доходів, а не у складі прибутку чи збитку. Перенесення прибутків або збитків від зміни
справедливої вартості на фінансовий результат припиняється. Цей вибір можна робити відносно
кожної окремої категорії інструментів. Дивіденди відображаються у складі прибутку чи збитку,
якщо вони являють собою прибуток на інвестований капітал.
• Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що суб'єкт
господарювання буде зобов' язаний показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у

власному кредитному ризику фінансових зобов'язань, віднесених
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.

до категорії

за

Запровадження МСФЗ 9 є обов'язковим з 1 січня 2015 року.
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (опублікований у травні 2011 року; застосовується
до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Підприємство не
очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.
МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» (опублікований в травні 2011 року та застосовується до

річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) замінює МСБО 31
«Частки участі у спільних підприємствах» та ПКІ 13 «Спільно контрольовані підприємстванегрошові внески учасників». Підприємство не очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» (опублікований у травні

2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї
дати). Підприємство не очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» (опублікований у травні 2011 року та застосовується до

річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) має на меті покращити
послідовність та зменшити складність через надання чіткого визначення справедливої вартості та
забезпечення єдиного джерела вимог щодо оцінки справедливої вартості та розкриття інформації
для застосування в межах усіх МСФЗ. Підприємство аналізує наслідки запровадження цього
стандарту та його вплив на фінансову звітність.
4

Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за 2013 фінансовий рік є першою
річною фінансовою звітністю, що відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Підприємства на
облік за МСФЗ є 1 січня 2013 року. Відповідно до вимог МСФЗ 1, обов'язковими є такі винятки
з ретроспективного застосування МСФЗ:
(а) Бухгалтерські оцінки. Бухгалтерські оцінки за МСФЗ на 1 січня 2013 року повинні
відповідати бухгалтерським оцінкам, зробленим на ту ж дату за попередніми принципами
бухгалтерського обліку, крім випадків, коли існує свідчення того, що ці оцінки були
помилковими.
Під час переходу з обліку за НП(с)БО на облік за МСБО станом на 31.12.2013 року
Підприємство здійснило наступне коригування: вартість застрахованих фінансових комерційних
ризиків в сумі 140 тис. грн., яка обліковувалася на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»
було перенесено на рахунок 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами». Ця сума
відображає застраховані фінансові комерційні ризики виникнення збитків Підприємства у
зв'язку із невиконанням контрагентів своїх зобов'язань, визначених договорами, зміною умов
провадження професійної ліцензованої діяльності фінансової установи, виникненням
непередбачуваних витрат, пов'язаних зі збитками стосовно операцій з фіктивними ЦП,
несанкціонованого доступу до спеціалізованого програмного забезпечення депозитарної
установи, а також інфляційні, інвестиційні ризики.
Підприємство не здійснювало інших коригувань, так як облікові оцінки були відповідними
й прийнятними. Тому, оцінки активів та зобов'язань за НП(с)БО були визнані на дату переходу
(1 січня 2013 року) в обліку за МСФЗ. У зв'язку з цим, Підприємство не наводить розкриття
узгоджень, які були б необхідними за умови здійснення коригувань на дату переходу.
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Дохід від операцій купівлі - продажу цінних паперів (дилерська

діяльність) Інформація за 2013 рік наведена в наступній таблиці:

В тисячах українських гривень

Вартість продажу цінних паперів
Собівартість реалізації

31 грудня
2013 р.
38
(36,4)

Всього результат операцій з цінними паперами

11

1,6

Операційний дохід від реалізації депозитарних та інших послуг

Інформація за 2013 рік наведена в наступній таблиці:

В тисячах українських гривень

Реалізація депозитарних послуг
вітчизняним покупцям
Реалізація депозитарних послуг
іноземним покупцям
Інші доходи ( від реалізації
іноземної валюти, отримані % від
банку)
Дохід від операційної
оренди приміщення
Всього результат основної операційної діяльності

12 Адміністративні

31 грудня
2013 р.
1333,0
11,5

0,6
85,8
1430,9

витрати

Структура адміністративних витрат за 2013 рік представлена в наступній таблиці:
В тисячах українських гривень
Витрати на відрядження
Послуги зв'язку
Обов'язкові податки та збори
Банківські послуги
Всього адміністративних витрат
13 Собівартість

2013 рік
72,7
22,8
1,0
7,4
103,9

реалізованих послуг :

Структура витрат операційної діяльності за 2013 рік представлена в наступній таблиці:

В тисячах українських гривень

Витрати на оплату праці та соціальні заходи
Матеріальні витрати
Інші операційні витрати

2013 рік
348,5
172,1
632,6

Амортизація
Всього собівартість послуг

14

172,2
1325,4

Статутний капітал

Відповідно до останньої редакції Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів
(Протокол №10 від 17.06.2013 року) та зареєстрованого Печерською районною в м. Києві
державною адміністрацією 20.06.2013 р. (№ запису 1 070 105 0006 038968), статутний фонд
(капітал) Підприємства становить 7 000 100 (Сім мільйонів сто) гривень 00 копійок.
Станом на 31 грудня 2013 року нерозподілений прибуток Підприємства становив 73 664 гривень.
За результатами 2013 року Підприємство отримало прибуток в розмірі 2 438 гривень.
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Умовні та інші зобов'язання та операційні ризики

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від часу може
отримати претензії. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій,
керівництво Підприємства вважає, що суттєві збитки за позовами, що перевищували б резерви,
створені у цій фінансовій звітності, не будуть понесені.
Страхові поліси. Страхова галузь України знаходиться на етапі розвитку, і численні форми
страхового захисту, які розповсюджені в інших країнах, наразі не доступні. У Підприємства не
існує повного страхового покриття своїх активів на випадок тимчасового припинення
господарської діяльності, чи в результаті операцій, які стосуються Підприємства. Доки
Підприємство не одержить належного страхового покриття, існує ризик того, що втрата чи
знищення певних активів може негативно вплинути на її діяльність.
Валютний ризик
Підприємство може наражатися на валютний ризик, який виникає в основному у зв'язку з
монетарними статтями, у тому числі банківськими рахунками, кредитами, залученими від
пов'язаних сторін та банків, деномінованими в іноземних валютах, переважно у доларах США.
Управління валютними ризиком здійснюється на загальній основі. Політика Підприємства
не передбачає укладання угод з метою хеджування валютного ризику.
Загалом, управління валютним ризиком не має великого значення для фінансової звітності
внаслідок незначної частки операцій в іноземній валюті та короткого проміжку часу від
розрахунку до дати надходження платежу.
Ціновий ризик
Ризик зміни цін на інструменти капіталу, на який наражається Підприємство, є незначним.
Кредитний ризик
Кредитний ризик-це ризик фінансових збитків внаслідок невиконання покупцем або
стороною фінансового інструменту своїх договірних зобов'язань. Він виникає переважно у
зв'язку з дебіторською заборгованістю покупців.

Кредитний ризик виникає щодо грошових коштів та їхніх еквівалентів, а також
непогашених кредитів та дебіторської заборгованості. Управління кредитним ризиком
здійснюється на рівні Підприємства шляхом встановлення лімітів за окремими контрагентами,
групами контрагентів та географічними й галузевими сегментами. Моніторинг цих ризиків
здійснюється щомісяця та щокварталу.
Ризик ліквідності
Управління ліквідністю Підприємства здійснюється на основі прогнозу грошових потоків,
в якому також вказуються строки грошових потоків. Аналіз грошових потоків здійснюється за
методом «що-якщо». У разі виникнення розриву ліквідності, створюється резервний фонд у формі
депозитів та складається перелік ліквідних активів, який підлягає регулярному перегляду. Такі
активи можуть реалізовуватися у разі виникнення неочікуваного дефіциту ліквідності.
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Справедлива вартість фінансових інструментів

Визначення справедливої вартості. Справедлива вартість-це сума, на яку можна
обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими
непов'язаними сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації фінансового
інструменту. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирування фінансового
інструменту на активному ринку.
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Підприємством з
використанням наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних методик оцінки.
Однак для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості
необхідні суб'єктивні судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економічні
умови й надалі обмежують рівень активності фінансових ринків. Ринкові котирування можуть
бути застарілими або відображати операції продажу за вимушено низькою ціною, тому вони
можуть не відображати справедливу вартість фінансових інструментів. Для визначення
справедливої вартості фінансових інструментів керівництво застосувало всю наявну ринкову
інформацію.
Фінансові активи, відображені за справедливою вартістю. Інвестиції для подальшого
продажу відображені у балансі за їх справедливою вартістю. Усі інші фінансові активи
обліковуються за амортизованою вартістю, яка приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Справедлива вартість визначалася на основі ринкової ціни, за винятком певних інвестиційних
цінних паперів для подальшого продажу, щодо яких відсутні незалежні зовнішні ринкові
котирування. Справедлива вартість цих цінних паперів була визначена Підприємством на
підставі результатів нещодавніх операцій з купівлі-продажу частки в капіталі компаній-емітентів
між непов'язаними третіми сторонами.
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Події після звітної дати

Керівництво Підприємства вважає, що не існувало подій після звітної дати, які необхідно
розкривати в даній примітці.

Чиж Руслан Васильович, Керівник

