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м. Одеса
ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ТОВАРИСТВО

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

Код  ЄДРПОУ 22452796

Місцезнаходження 65009, м. Одеса, провулок Курортний,2

Дата державної реєстрації 27 березня 2001 року № 1 556 145 0000 045302

Основні види діяльності 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах 
або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

Ліцензії Ліцензія серія АЕ № 286718 НКЦПФР на професійну 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 
цінними паперами (Андеррайтинг), рішення № 2567 від 
12.11.2013 року, строк дії ліцензії: 12.11.2013 року 
необмежений;

Ліцензія серія АЕ № 286716 НКЦПФР на професійну 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 
цінними паперами (Брокерська діяльність), рішення № 
2567 від 12.11.2013 року, строк дії ліцензії: з 12.11.2013 
року необмежений;

 Ліцензія серія АЕ №286717 НКЦПФР на професійну 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 
цінними паперами (Дилерська діяльність), рішення № 
2567 від 12.11.2013 року, строк дії ліцензії: з 12.11.2013 
року необмежений;

Ліцензія серія АЕ № 286690 НКЦПФР на професійну 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 
цінними паперами (Депозитарна  діяльність зберігача 
цінних паперів), рішення № 2430 від 24.10.2013 року, 
строк дії ліцензії: з 24.10.2013 року необмежений;

Статутний капітал, грн. 9  000 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність 
працівників

6 працівників 

Звіт щодо фінансової звітності 

Керівництву ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР",  НКЦПФР

Опис аудиторської перевірки:
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Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та положеннями Закону 
України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з 
вимогами  Міжнародних  стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання 
впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих 
в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 304/1 від 
24 грудня 2014 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності»,  МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного 
аудитора»,  № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора». При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку 
при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), 
затверджених  Рішенням  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  від 
29.09.2011 року № 1360, "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 
19.12.2006р.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що 
відповідають  меті  отримання  достатніх  і  прийнятних  аудиторських  доказів.  У  процесі 
виконання  аудиторських  процедур  Аудитор  звертав  увагу  на  доречність  та  достовірність 
інформації,  що  використовувалася  ним як  аудиторські  докази,  які   необхідні  Аудитору  для 
обґрунтування аудиторської думки.

У своїй роботі  Аудитор використовував принцип вибіркової  перевірки.  Під час пере-
вірки  до  уваги  бралися  тільки  суттєві  викривлення.  Планування  і  проведення  аудиту  було 
спрямоване  на  одержання  розумних  підтверджень  щодо  відсутності  у  фінансовій  звітності 
суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів  на обґрунтування 
сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих 
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора,  включаючи оцінку ризиків  суттєвих 
викривлень фінансової  звітності  внаслідок шахрайства  або помилки.  Виконуючи оцінку цих 
ризиків,  Аудитор  розглядав  заходи  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  складання  та 
достовірного  подання  суб’єктом  господарювання  фінансової  звітності,  з  метою  розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку 
відповідності  використаної  облікової  політики,  прийнятність  облікових  оцінок,  виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення  аудиторської  перевiрки  фiнансової  звiтностi є  висловлення  думки 
стосовно  того,  чи складена  фiнансова  звiтнiсть  в  усiх  суттєвих  аспектах  згiдно  з  вимогами 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Фiнансова  звiтнiсть  Пiдприємства  пiдготовлена  згiдно  з  вимогами  Мiжнародних 
стандартів фiнансової  звiтностi.  Рiчна  фiнансова  звiтнiсть  складена  на  пiдставi  даних 
бухгалтерського облiку Пiдприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно 
до МСФЗ.

Опис перевіреної фінансової звітності

Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової  звітності  за  МСФЗ  ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ 
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР,  яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за 2014 рік;

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)  за 2014 рiк;

- Звiт про власний капітал за 2014 рiк;

- Примiтки до фiнансової звiтностi за рік, що закінчився 31.12.2014 року.
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Відповідальність  управлінського  персоналу  за  підготовку  та  достовірне  
представлення фінансових звітів

Управлiнський  персонал  несе  вiдповiдальнiсть  за  складання  i достовiрне  подання 
фiнансової  звiтностi вiдповiдно  до  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової  звiтностi та  такий 
внутрiшнiй  контроль,  який  управлiнський  персонал  визначає  потрiбним  для  того,  щоб 
забезпечити  складання  фiнансової  звiтностi,  що  не  мiстить  суттєвих  викривлень  внаслiдок 
шахрайства або помилки, а саме:

Директор - Голопотелюк О.В.

Відповідальність аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв  проведеного  аудиту.  Аудитор  здiйснив  аудит  вiдповiдно  до  Мiжнародних 
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої  впевненостi,  що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит  передбачає  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  аудиторських 
доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження 
аудитора  та  включав  оцiнку  ризикiв  суттєвих  викривлень  фiнансової  звiтностi внаслiдок 
шахрайства  або  помилки.  Виконуючи  оцiнку  цих  ризикiв,  аудитор  розглянув  заходи 
внутрiшнього  контролю,  що  стосуються  складання  та  достовiрного  подання  суб'єктом 
господарювання  фiнансової  звiтностi з  метою  розробки  аудиторських  процедур,  якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання 
облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального подання фiнансової звiтностi.

Аудиторськi докази,  отриманi Аудитором,  є  достатнiми  i прийнятними  для 
формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Аудиторська думка

Підстава для висловлення  модифікованої думки

Підприємство  не  створило  забезпечення  виплат  відпусток  персоналу  (виплати  за 
невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення 
забезпечення у звітному періоді). Необхідність створення такого забезпечення зазначено у п.7 
П(С)БУ 26  «Виплати працівникам». Згідно п.13 П(С)БО 11 забезпечення  створюються для 
відшкодування  наступних  (майбутніх)  операційних  витрат,  зокрема,  на  оплату  відпусток 
працівникам (резерв відпусток). Резерв оплати відпусток створюється для цілей рівномірного 
розподілу витрат на оплату відпусток протягом звітного року.

Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Ми провели аудиторську перевірку фінансової  звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПІВДЕННИЙ  РЕГІОНАЛЬНИЙ  ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ  ФОНДОВИЙ 
ЦЕНТР» станом на 31.12.2014р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 
«Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських 
доказів.

Концептуальною  основою  фiнансової  звiтностi є  загальнi вимоги  стосовно  подання 
інформації  про  фiнансову  звiтнiсть  згiдно  з  МСФЗ,  якi вимагають  правдивого  розкриття  i 
подання  iнформацiї  у  вiдповiдностi з  принципами безперервностi,  послiдовностi,  суттєвостi, 
порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в 
цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про 
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який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення  модифікованої думки" фiнансова звiтнiсть 
Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2014р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю 
про фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть 
складена на основi дiйсних облiкових даних. 

В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо  iснування загрози безперервностi 
дiяльностi Пiдприємства  згiдно  з  вимогами  Мiжнародного  стандарту  аудиту  570 
"Безперервнiсть".

Інша допоміжна інформація

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного  
законодавства

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми 
активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. 

Розрахунок  вартості  чистих  активів  здійснювався  згідно  Методичних  рекомендацій 
Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  щодо  визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних товариств від 17.11.2004 р.  № 485 з метою реалізації  положень ст.  155 
«Статутний капітал акціонерного товариства» п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає  9338 тис. грн. 
Заявлений статутний капітал складає 9000 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та 
вилученого  капіталу  у  Товариства  немає.  Розрахункова  вартість  чистих  активів  більше 
статутного капіталу,  що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Наявність  суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою  звітністю,  що  підлягала 
аудиту,  та  іншою  інформацією,  що  розкривається  емітентом  цінних  паперів  та 
подається до Комісії разом с фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією,  що  розкривається  Товариством  у  відповідності  з  МСА 720  «Відповідальність 
аудитора  щодо іншої  інформації  в  документах,  що містять  перевірену аудитором фінансову 
звітність».

В  результаті  проведення  аудиторських  процедур  Аудитор  не  отримав  аудиторських 
доказів  того,  що  фінансова  звітність  була  суттєво викривлена  у  зв’язку  з  інформацією,  що 
розкривається  емітентом  цінних  паперів та  подається  до  НКЦПФР  разом  з  фінансовою 
звітністю.

Значні правочини

Підприємство у 2014 році не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків 
вартості  активів  товариства  за  даними  останньої  річної  фінансової  звітності).  За  даними 
останньої річної фінансової звітності Підприємства на початок звітного року вартість активів 
складає   7481 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам 
складає 748 тис. грн. 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього 
аудиту вимогам законодавства

     Система  корпоративного  управління  діє  згідно  принципів,  передбачених  статутом 
товариства.  Управління  Товариством  здійснюють:  Загальні  збори  Учасників,  Директор   та 
Ревізійна комісія.

Товариство  проводить  загальні  збори  Учасників  по  результатах  господарської  діяльності  за 
відповідний  рік,  на  яких  розглядаються  підсумки  виробничо-фінансової  діяльності, 
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затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх 
компетенції. 
    Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про 
призначення зовнішнього аудитора приймав рішення директор. 
   У рамках стратегії  розвитку персоналу реалізуються  програми підвищення кваліфікації  й 
проведення  тренінгів,  спрямованих  на  підвищення  якості  обслуговування  клієнтів.  Фахівці 
компанії мають відповідні сертифікати про те, що вони сертифіковані ДКЦПФР і мають право 
здійснювати професійну діяльність з цінними паперами.  Велика увага приділяється підбору й 
навчанню персоналу.

Висловлення  думки  щодо  ідентифікації  та  оцінки  аудитором  ризиків  суттєвого  
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, 
як  цього  вимагає  МСА  315  «Ідентифікація  та  оцінка  ризиків  суттєвих  викривлень  через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні 
для  отримання  інформації,  яка  використовувалася  під  час  ідентифікації  ризиків  суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності  до МСА 240 «Відповідальність аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до 
управлінського  персоналу  та  інших  працівників  суб’єкта  господарювання  які,  на  думку 
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства  або помилки.  Аудитором  виконані  аналітичні 
процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор 
отримав  розуміння  зовнішніх  чинників  діяльності  суб’єкта  господарювання,  структури  його 
власності  та  корпоративного  управління,  структури  та  способу  фінансування,  облікової 
політики,  цілі  та  стратегії  і  пов’язаних з  ними бізнес-ризиків,  оцінки та оглядів  фінансових 
результатів.

Аудитор не  отримав доказів  обставин,  які  можуть свідчити  про можливість  того,  що 
фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку. 

     За  станом  на  31.12.2014  року  загальні  активи  ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПІВДЕННИЙ  РЕГІОНАЛЬНИЙ  ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ  ФОНДОВИЙ 
ЦЕНТР» в  порівнянні  з  даними  на  початок  2014  року  збільшились  на  25,93% і  відповідно 
складають 9421 тис. грн. 
     Збільшення  активів  відбулося  в  основному  за  рахунок  внесення  грошових  коштів  на 
поточний рахунок для збільшення статутного капіталу.
     
Аудит нематерiальних активiв 
     Нематеріальні  активи  на  балансі  товариства  представлені  програмним  забезпеченням 
необхідним  для  ведення  бухгалтерського  обліку  та  здійснення  виробничої  діяльності.  Їх 
первісна вартість станом на дату балансу -  15 тис.грн, знос – 3 тис.грн.  Залишкова вартість 
дорівнює 12 тис.грн. 
     Визнання та облік нематеріальних активів відповідають МСБО 38 «Нематеріальні активи».   
 
Аудит основних засобiв 
     Визнання основних засобів, визначення їх первісної вартості здійснюються відповідно до 
МСБО  №  16  “Основні  засоби”  -  за  історичною  вартістю.  Після  визнання  активом,  об'єкт 
основних засобів  обліковується за  його  собівартістю за  мінусом накопиченої  амортизації  та 
збитків від зменшення корисності.
    Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2014 року, 
складає 145 тис. грн. Знос основних засобiв  складає 139 тис. грн., залишкова вартiсть основних 
засобiв, станом на 31.12.2014 року, становить 6 тис.грн. 
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Аудит фiнансових інвестицій 
    Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості здійснювалися відповідно 
до МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання” та МСБО 39 “Фінансові інвестиції інструменти: 
визнання та оцінка” і на дату складання балансу становили 7140 тис.грн.
       Фінансові інвестиції представлені простими іменними акціями, які обліковані по первісній 
вартості і придбані за договорами купівлі продажу цінних паперів.

Аудит запасiв 
    Станом на 31.12.2014 року запаси на балансі товариства відсутні.  

Аудит дебiторської заборгованостi 
     Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості відповідають МСБУ 39. Станом на 
31.12.2014 р. структура дебіторської заборгованості містить: 
- Торгова дебіторська заборгованість  - 193 тис.грн.
-  Дебіторська заборгованість за виданими авансами 2 тис.грн. 

Аудит грошових коштiв 
    Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у 
вiдповiдностi  вимог  "Положення  про  ведення  касових  операцiй  у  нацiональнiй  валютi  в 
Українi",  затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 
року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з 
урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального 
банку  України  вiд  13.12.2006  року  №  454.  Облiк  касових  операцiй  ведеться  на  пiдставi 
первинних документiв по касi.  Залишок грошових коштів, станом на 31.12.2014 року по касі 
відсутній.
     Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про 
безготiвковi розрахунки  в  Українi в  нацiональнiй  валютi",  згiдно  з  Постановою  Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi 
юстицiї  України  29  березня  2004  року  за  №377/8976,  з  урахуванням  змiн  та  доповнень, 
внесених  Постановами  Правлiння  Нацiонального  банку  України  вiд  15  квiтня  2005 року за 
№132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів, станом на 31.12.2014 
року на поточному та інших рахунках банках складає 2068 тис. грн.

Аудит зобов’язань.

     Станом на 31.12.2014 року загальні зобов’язання Товариства зменшились до 83 тис. грн., 
тобто на 40,7 %.
       Довгострокові зобов’язання, станом на 31.12.2014 року відсутні. 
       Торгова та інша дебіторська заборгованість  станом на 31.12.2014 року,  складають 80 
тис.грн., заборгованість по заробітній платі 3 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати 
в Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до  МСБО 19 «Виплати працівникам».  Розрахунок 
заробiтної  плати  ведеться  в  розрахунково-платiжних  вiдомостях  бухгалтером  Товариства. 
Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку. 
  

Аудит власного капіталу

    Станом  на  31.12.2014  року  загальний  розмір  власного  капіталу  ТОВАРИСТВА  З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ 
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» складає  9338 тис. грн., з яких статутний капітал складає 9000 тис. грн., 
додатковий капітал складає 810 тис. грн.  та непокритий збиток  складає 472 тис. грн. 
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        Заявлений в установчих документах статутний капітал Товариства сплачений  в повному 
обсязі. На протязi 2014 року загальна сума статутного капiталу  збільшелась на 2000 тис. грн. 
Структура  та  призначення  власного  капіталу  Товариства   визначені відповідно  до  вимог 
діючого законодавства.

   

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
відображених у фінансовій звітності

    Збиток  поточного року Товариства складає 3 тис. грн. 
    Облік  доходів  та  облік  витрат  підприємства  здійснювалися  у  відповідності  до  чинного 
законодавства  та  вимог  МСБО.  Визначення  фінансового  результату  проведено  правильно. 
Показники балансу та звіту про фінансовий стан підприємства взаємопов’язані та відповідають 
дійсності. 

Інформація за п.41 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 

    Дії,  щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які 
могли  би  вплинути  на  фінансово-господарський  стан  підприємства  та  призвести  до  зміни 
вартості цінних паперів протягом 2014 року не відбувалися. 
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо 
ліквідності професійних учасників фондового ринку. 
     Протягом 2014 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. 

Аналіз показників фінансового  стану 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
 за 2014 рік

      На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували показники фінансового стану 
підприємства  та  провели  економічну  оцінку  платоспроможності  та  фінансової  стійкості 
підприємства. 
    Коефіцієнт  абсолютної  ліквідності  дорівнює  51,83  (орієнтоване  позитивне  значення 
показника 0,25-0,50), він показує достатність ресурсів товариства сплатити свої  борги.
     Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 53,27 (орієнтоване позитивне значення 
показника  0,25-0,50),  він   показує  достатність  ресурсів  підприємства  для  погашення  його 
поточних зобов’язань.
     Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності,  платоспроможності,  автономії)  становить 
0,98  і  показує  питому  вагу  власного  капіталу  в  загальній  сумі  засобів,  авансованих  у  його 
діяльність. 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
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Дата та орган проведення державної 
реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської 
міської  ради 23 травня 1995 року з  номером 
запису про включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
внесення в реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України 
від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

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

№ П 000054 дата видачі:  19.03.2013 року  

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості

№ 0167  видане  рішенням  АПУ № 240/5  від 
03.11.2011 року.

Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна 
Сертифікат  аудитора  серія  А  №  006098, 
виданий  рішенням  Аудиторської  палати 
України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії 
до 13.04.2016р.

Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту № 60 від 15 січня 2014  року

Дата початку та закінчення проведення 
аудиту

24 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року

Директор-аудитор 
АКФ «ГРАНТЬЕ»                 __________________________                       /Пархоменко О.С./

м. Одеса
28 лютого 2014 року
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