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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Звіт незалежного аудитора (далі – Звіт) призначається для Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та керівництва суб’єкта 
господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється. 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«ТРАНСФЕРТ» (далі – Товариство), що складається з Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), Звіту про руху грошових коштів (за прямим методом) 
та Звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, і 
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки       

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА)  
(видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів 
аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361. 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства  згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 
в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, 
та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 
того, ми:  

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого відхилення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 
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 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали 
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю Товариства; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених 
управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова 
звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з 
іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту 
та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм 
про всі стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під 
час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості. 
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ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ  

Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII), 
до Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів 
здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність 
якої перевіряється, на безперервній основі    
Аудитор не виявив суттєвої невизначеності щодо подій або умов, які поставили б 
під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.  

Інформація про узгодженість Звіту про управління з фінансовою звітністю 
за звітний період 
Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до 
п.7 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., адже Товариство не належить до категорії 
середніх або великих підприємств. 

Інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч.3 
ст.14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     

 
Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлено відповідно до 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, затверджених рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 № 160 (із змінами) (на 
виконання вимог п. 11 розділу ІІ рішення НКЦПФР № 819 від 14.05.2013 р. «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними 
паперами» із змінами). 
 
Вступний параграф 

Основні відомості про Товариство наведені в таблиці: 

№ 
з/п 

Відомості Дані 

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ» 

2. Скорочене найменування ТОВ «ФК «ТРАНСФЕРТ» 

3. Код за ЄДРПОУ 37001565 
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4. Дата та номер запису про 
проведення державної реєстрації та 
дата останніх змін 

24.02.2010 р. № 1 070 102 0000 038968 

Зміни до установчих документів 
20.06.2013 р 

5. Основні види  діяльності (за КВЕД) 

 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері 
фінансових послуг, крім страхування та 
пенсійного забезпечення (основний); 
64.99 Надання інших фінансових послуг 
(крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н. в. і. у.; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна; 
68.32 Управління нерухомим майном за 
винагороду або на основі контракту 

6. Ліцензія на право здійснення 
професійної діяльності 

депозитарна діяльність депозитарної 
установи здійснюється на підставі ліцензії 
НКЦПФР від 24 вересня 2013 року, серія АЕ 
№ 263384, дата прийняття та номер рішення 
про видачу ліцензії: 24 вересня 2013 року № 
1941, термін чинності ліцензії: з 12 жовтня 
2013 року необмежений). 

7. Перелік учасників, які є власниками 
часток у статутному капіталі 
Товариства на дату складання 
аудиторського висновку із 
зазначенням фактичної кількості 
цієї частки 

- Косогов Юрій Миколайович. Володіє 
часткою Статутного капіталу Товариства, у 
розмірі 6 900 100 грн. 00 коп., що становить 
98,57 % Статутного капіталу Товариства; 

- Чиж Руслан Васильович. Володіє часткою 
Статутного капіталу Товариства у розмірі 
100 000 грн. 00 коп., що становить 1,43 % 
Статутного капіталу Товариства 

8. Кількість працівників  7 

9. Місцезнаходження 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 
32-В, приміщення 112-113 

10. Офіційна сторінка в Інтернеті http://transfert.com.ua/ 

11. Адреса електронної пошти custodian@transfert.com.ua 

13. Телефон 044 496 03 85 

 

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор 

Відповідність розміру власного капіталу вимогам установленим 
нормативно-правовими актами Комісії 

На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію 
про формування власного капіталу  станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів 
Комісії,  
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Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. підтверджується та 
становить – 9 728 тис. грн., в тому числі: 
- статутний капітал – 7 000 тис. грн.; 
- капітал у дооцінках – 2 871 тис. грн.; 
- непокритий збиток –  143 тис. грн.; 
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, 
які відображені в регістрах обліку співставленні з даними відображеними в 
балансі та звіті про фінансові результати. 
 

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 

Статутний капітал  Товариства станом на 31.12.2018р. у відповідності до вимог 
чинного законодавства,  сформований  та внесений повністю виключно 
грошовими коштами у розмірі  7 000 100,00 (сім мільйонів сто) гривень 00 копійок, 
що підтверджується даними бухгалтерського обліку та наявними банківськими 
документами. 
 
Формування та сплата статутного капіталу 

Станом на 31.12.2018 р. діє редакція Статуту, що зареєстрована Печерською 
районною у м. Києві державною адміністрацією 20 червня 2013 року 
№ 10701050006038968. Статутний капітал Товариства зареєстрований в сумі 
7 000 100 (сім мільйонів сто) гривень.  
 
Статутний капітал розподілений на дві частки: 

- частка фізичної особи – Косогова Олександра Юрійовича складає 98,57 % та 
у грошовому еквіваленті становить 6 900 100,00 (Шість мільйонів дев’ятсот 
тисяч сто) гривень;  

     - частка фізичної особи - Чижа Руслана Васильовича складає 1,43 % та у 
грошовому еквіваленті становить 100 000,00 (Сто тисяч) гривень. 

07 листопада 2012 року Печерською районною у м. Києві державною 
адміністрацією зареєстровано Статут Підприємства за № 1 070 105 00000 38968, 
згідно якого статутний капітал становить 7 000 100,00 (Сім мільйонів сто) гривень. 

На дату реєстрації Товариства засновниками Товариства були: 

громадянин України Косогов Юрій Миколайович (паспорт: серія   №         , 
виданий            
 ), проживає за адресою:        ; ІНН 
  , частка засновника складала 90 % Статутного капіталу Товариства; 

громадянин України Чиж Руслан Васильович (паспорт: серія    №         , 
виданий            
 ), проживає за адресою:        ; ІНН  
 , частка засновника складала 10 % статутного капіталу Товариства. 

На момент реєстрації Товариства статутний капітал було визначено в сумі 1 
000 000,00 (Один мільйон гривень). Розміри сплачених внесків відповідають 
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часткам, зазначеним в Статуті, який зареєстровано в Печерській районній у м. 
Києві державній адміністрації 24 лютого 2010 року за №  1 070 102 000000 38968.  

31 березня 2010 року в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за 
№ 1 070 105 00010 38968 були зареєстровані зміни в установчих документах 
Товариства, а саме – відступлення частки, що належала засновнику Косогову 
Юрію Миколайовичу, фізичній особі Косогову Олександру Юрійовичу (паспорт: 
серія    №   , виданий        
 ), проживає за адресою:       ; ІН    в 
розмірі 900 000,00 (Дев’ятсот тисяч) гривень, що становила 90 % статутного 
капіталу Товариства. 

21 лютого 2012 року в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за 
№ 1 070 105 00020 38968 були зареєстровані зміни в установчих документах 
Товариства, а саме – відступлення частки, що належала засновнику Косогову 
Олександру Юрійовичу, юридичній особі Ферст Грандікс Інвест Лтд («First Grandix 
Invest Ltd») в розмірі 1 000,00 (Одна тисяча) гривень, що становила 0,1 % 
статутного капіталу Товариства. 

29 лютого 2012 року в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації були 
зареєстровані зміни в установчих документах Товариства, а саме - збільшення 
статутного капіталу на 6 000 100,00 (Шість мільйонів сто гривень).  

Станом на 15 березня 2012 р. додаткові внески до статутного капіталу внесені 
Ферст Грандікс Інвест Лтд («First Grandix Invest Ltd») в повному обсязі грошовими 
коштами, що підтверджується банківськими виписками з розрахункового рахунку 
Товариства від 15.03.2012 р. (внесок в сумі 751 223 долари США 85 центів, що за 
курсом НБУ на дату протоколу № 5 від 23 лютого 2012 року становило 
6 000 100,00 грн.) 

20 червня 2013 року в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації були 
зареєстровані зміни в установчих документах Товариства, а саме відступлення 
частки, що належала юридичній особі Ферст Грандікс Інвест Лтд («First Grandix 
Invest Ltd») на користь засновника Косогова Олександра Юрійовича, в розмірі 6 
001 100,00 (Шість мільйонів одна тисяча сто) гривень, що становила 85,73 % 
статутного капіталу Товариства. 

Статутний капітал відповідно до статуту сформований та повністю сплачений 
засновниками на рахунок № 26506011172001 в ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 
300346, про що свідчать відповідні документи обслуговуючого банку.  

Інформація про сплату  внесків до статутного капіталу представлена в таблиці 
№ 
п/п 

Найменування засновника 
(учасника) 

Назва, № і дата документу 
Сума оплати, 

грн. 

1. Косогов Юрій Миколайович 

Виписка банку: 

№ 18411 від 15.03.2010 р. та 
довідка банку № 12260-83 б/б від 

15.03.2010 р. 

450 000,00 
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Виписка банку: 

№ 18624 від 23.02.2010 р. та 
довідка банку № 08175-83 б/б від 

23.02.2010 р. 

450 000,00 

2. Чиж Руслан Васильович 

Виписка банку: 

№ 18555 від 23.02.2010 р. та 
довідка банку № 08175-83 б/б від 

23.02.2010 р. 

 

50 000,00 

 

 

 

 

Виписка банку: 

№ 18374 від 15.03.2010 р. та 
довідка банку № 12260-83 б/б від 

15.03.2010 р.  

50 000,00 

   3. 
Ферст Грандікс Інвест Лтд 
(«First Grandix Invest Ltd») 

Виписка банку: 

№ 10382 від 15.03.2012 р. та 
довідка банку № 17889-83 б/б від 

16.03.2012 р. 

 

 

6 000 100,00 

 

Всього  7 000 100,00 

Учасниками Товариства статутний капітал сформований грошовими коштами у 
відповідності до вимог чинного законодавства та затвердженими статутними 
документами. 
На нашу думку статутний капітал Товариства сформовано грошовими коштами 
на 100 відсотків у відповідності із вимогами чинного законодавства та 
затвердженими документами. Кожний з Учасників сплатив внески своєчасно. 
 

Відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати 
податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, 
несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про 
фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів 

Предмет перевірки — це інформація, яку перевіряють відповідно до певних 
критеріїв, а саме відсутності податкового боргу та зборів, несплачених штрафних 
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку 
цінних паперів.   
При виконанні цього завдання ми отримали достатню впевненість та  
висловлюємо позитивну думку щодо того, що станом на 31 грудня 2018 р. та на 
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дату видачі висновку у Товариства відсутні прострочені зобов’язання щодо 
сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених 
штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому 
числі на ринку цінних паперів.   
 
Інформацію стосовно напрямів використання коштів, що внесені для 
формування статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до 
статуту має намір провадити професійну діяльність на ринку цінних 
паперів з дати створення або з дати внесення змін до статуту щодо 
основних видів діяльності підприємства. 

Товариство створено 24 лютого 2010 року. Статутний капітал складав 1 000 000 
грн. Підприємство  використало кошти статутного капіталу в сумі 1 000 000 грн  
у наступних напрямах: 

купівля акцій українських емітентів цінних паперів на суму – 979 700 грн 

купівля офісного обладнання на суму  – 20 300 грн 

В лютого 2012 року відбулося збільшення статутного фонду на 6 000 100 грн. 
Додаткові  кошти були використані наступним чином: 

           купівля офісного приміщення на суму – 3 780 490 грн 

           купівля офісного обладнання на суму –  258 870 грн 

           купівля акцій українських Емітентів цінних паперів на суму – 1 960 740 грн 

Інформація про пов'язаних осіб, які були встановлені аудитором у 
процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності 

Станом на 31.12.2018 року пов’язаними особами Товариства є: 
засновник (учасник) Товариства Косогов Юрій Миколайович, який володіє 
часткою, що становить 98,57 % статутного капіталу Товариства; 
засновник (учасник) та директор Товариства Чиж Руслан Васильович, що володіє 
часткою, що становить 1,43 % статутного капіталу Товариства. 
Протягом звітного періоду операції з пов’язаними особами не здійснювалися, 
окрім виплати зарплати директору Чижу Руслану Васильовичу та заступнику 
директора Косогову Юрію Миколайовичу. 
Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. 
Такий характер та обсяг не був суттєвим.  
Діяльність Товариства не має ознак взаємовідносин з пов’язаними сторонами, що 
виходять за межі нормальної діяльності. 
 
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або 
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

Станом на дату перевірки Товариство не має непередбачених активів та 
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою. 
Інформація щодо забезпечень, непередбачених активів та/або зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відсутня в фінансовій 
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звітності. Аудиторами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення 
вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Товариства стосовно 
непередбачених зобов`язань та непередбачених активів. 
 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий 
вплив на фінансовий стан заявника 

Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність 
Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали 
б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося. 

 
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть 
суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку 
ступеня їх впливу 

Аудиторами в процесі виконання процедур не знайдено інформації про наявність 
інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у 
майбутньому. 

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 
(переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Для 
отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів 
між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю 
виконувались запити персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю, перевіркою не встановлено. 

Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку, що 
розраховуються згідно з Положенням та вимогами  до системи управління 
ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, що 
застосовуються до Товариства наведені в таблиці: 

Показники Формула розрахунку 
Норматив
не 
значення 

Значення на 
31.12.2018 

Розмір власних коштів 
(регулятивний капітал) 

РК = К1 + К2 100% 
мінімально
го 
статутного 
капіталу 
для 
відповідно
го виду 
діяльності 

9 267 тис. 
грн. 
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Власні кошти є коштами, які депозитарна установа може використовувати на 
покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при 
провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку. 

Норматив достатності власних коштів є показником, що відображає здатність 
Товариства утримувати власні кошти в розмірі, достатньому для покриття її 
фіксованих накладних витрат протягом 3 місяців, навіть за умови відсутності 
доходів протягом цього часу. Норматив достатності власних коштів 
розраховується як відношення розміру власних коштів до величини, що 
становить 25 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній 
фінансовий рік. Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту суттєво 
перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів 
для покриття фіксованих накладних витрат. 

Коефіцієнт покриття операційного ризику відображає здатність Товариства 
забезпечувати покриття своїх операційних ризиків власними коштами на рівні 15 
% від її середньорічного позитивного нетто-доходу за 3 попередні фінансові роки. 
Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту суттєво перевищує 
нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів для покриття 
фіксованих накладних витрат. 

Відповідно до проаналізованих показників можна зробити висновок, що 
пруденційні показники діяльності Товариства значно перевищують нормативи. 
 
Товариство в ході своєї діяльності дотримується вимог нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють 
порядок та подання адміністративних даних щодо діяльності. 

Інші елементи 
 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Найменування 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«БЕНТАМС АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ 40182892 

Дані про включення до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (далі – Реєстр) 

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
(розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» та 

– 7 
млн.грн.) 

Норматив достатності 
власних коштів 

Власні кошти / 0,25 х 
Фіксовані накладні 
витрати 

> 1 38,75 

Коефіцієнт покриття 
операційного ризику 

Власні кошти / Величина 
оперативного ризику 

>  1 128,08 
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розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності») під номером 4656. 
Свідоцтво про включення до Реєстру № 4656, видане 
згідно з Рішенням Аудиторської Палати України від 
24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року. 

Свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів видане 
НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 382, серія 
та номер свідоцтва П 000382, строк дії Свідоцтва з 
19.07.2016 року до 24.12.2020 року 

Інформація про аудиторів, що брали 
участь в аудиторській перевірці 

Слугіна Н.В. Сертифікат аудитора № 007234 виданий 
згідно рішення Аудиторської Палати України №304/2 
від 24.12.2014 року та включений до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за 
номером реєстрації 100024 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89 

Телефони (044) 492-25-43 

Електронна адреса bentams.co.ua 

 
Основні відомості про умови договору 

Дата та номер договору Договір № 20-1/02/19 від 01.02.2019 року 

Період, яким охоплено проведення 
аудиту 

 З 01.01.2018 по 31.12.2018 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
Початок – 01.02.2019 року 
Закінчення – 29.03.2019 року 

 
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт 
незалежного аудитора, є Слугіна Наталія Валентинівна. 
Ключовим партнером завдання з 
аудиту, результатом якого є цей звіт 
незалежного аудитора є директор  
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» 

                         
Слугіна Наталія  
Валентинівна 

 

М.П. 
 

Адреса аудитора: ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7,     
оф. 89 

«29» березня 2019 року 

 

 

 


