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 1. Основні відомості про аудиторську фірму 
Повна назва фірми:  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДОНКОНСАЛТАУДИТ» 
Код за ЄДРПОУ  33913531 
Місцезнаходження: 83059 м. Донецьк, вул. Складська,буд.3 
Дата реєстрації:  свідоцтво від 25.11.2005р. № 12661020000014045 
Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм: 
№ 4252 від 29.01.2009р.рішення Аудиторської палати України  №198/2 від 
29.01.2009р. Термін дії продовжено рішенням АПУ  до 30.01.2019 р. 
 Номер, дата видачі сертифіката  аудитора: сертифікат аудитора  № 006732 
від 14.07.2010 р. Термін дії до 14.07.2015 р.  
Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг:  Свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості  №0456, видане  рішенням АПУ від 
27.03.2014р. № 291/4. 
Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: № 985 серія АБ 
000894 унесено до реєстру  рішенням від 28.04.2014р. термін дії до 28.04.2019р.  
 

2. Основні відомості про професійного учасника фондового ринку 
2.1. Повна назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова 
компанія “ АВАНГАРД” 
2.2. Місце знаходження: 02660, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52 кім. 402. 
2.3. Дата реєстрації:первинна реєстрація 23.08.2007р. за № 
10681020000020746.Ідентифікаційний код 35379169. 
2.4. Основні види діяльності за КВЕД 2010:  
посередництво за договорами по цінних паперах або товарах – 66.12, 
консультування з питань комерційної діяльності й керування – 70.22.  
 
 Ліцензія на брокерську діяльність АЕ № 185401, ліцензія на дилерську 
діяльність АЕ № 185402 видана  за рішенням  НКЦПФР від 27.12.2012р.  
№1191. Строк дії необмежений. 
 

3. Основні відомості про умови договору 
на проведення аудиту 

3.1.  Дата і номер договору на проведення аудиту: № 11/0303 від 
03.03.2014р. 
3.2. Дата початку та закінчення проведення аудиту: початок 31.03.2014р. 
закінчення – 29.04.2014р. 

Дата видання висновку: 29 квітня 2014р. 
 

        4. Перелік перевіреної фінансової інформації 
Аудиторською фірмою проведена вибіркова перевірка наданих документів: 

 установчі документи, дозвільні документи 
 регістри та реєстри бухгалтерського обліку . 
Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України 28.02.00 р. № 419 із змінами та доповненнями.  
У повному обсязі перевірена фінансова звітність за звітний період - рік: 
 Баланс  форма  (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013р. 
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013р.  
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 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.  
 Звіт  про власний капітал за 2013р.  
 Примітки до річної фінансової  звітності за 2013 рік. включаючи 

інформацію яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих  
П(С)БО на МСФЗ. 

 
 Опис обсягу аудиторської перевірки 
 

           Аудиторська перевірка проводилася про фінансово – господарську 
діяльність фінансової установи ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД» за 
період з 1.01.2013р. по 31.12.2013р. При укладенні договору на аудит 
фінансової звітності  розмір суттєвості помилки не визначався. Перевірка 
проводилася вибірковим методом, відповідно до вимог рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 “Про 
затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які 
подаються до Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового 
ринку”, Закону України “Про аудиторську діяльність”.  МСА  700 
«Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 
МСА 800 «Особливі міркування – аудит фінансової звітності, складеної 
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».  
              Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік , 
що закінчився 31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на 
вимогах МСФЗ , включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, 
було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної 
основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність 
складена з метою формування інформації, яка буде використана для 
підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р. з 
урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог 
стандартів та тлумачень. 
 Аудит включає перевірку шляхом виконання аудиторських процедур 
згідно до вимог МСА 500 «Аудиторські докази», які уможливлять отримання 
достатніх та прийнятних аудиторських доказів, які дадуть змогу 
сформулювати обґрунтовані висновки щодо сум й розкриття інформації у 
фінансових звітах. Характер аудиторських процедур, аудитор обрав 
застосовуючи професійне судження, чи буде отримано достатні та 
прийнятні аудиторські докази. На вимогу  МСА 330, аудитор виконав 
аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки на рівні фінансової звітності, ефективності 
функціонування заходів внутрішнього контролю. Аудиторська перевірка 
включав   також оцінку прийнятності облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок обставинам суб’єкта господарювання, та  їх відповідності 
концептуальній основі спеціального призначення, що ґрунтується на 
обмеженому  застосуванні  положень МСФЗ.  

Облікова політика ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД» побудована 
відповідно до вимог МСФЗ та МСБО. Облікова політика розкриває основи, 
стандарти, правила та процедури обліку, встановлює принципи визнання та 
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оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізацію окремих статей фінансової 
звітності. Використання основних якісних характеристик  дозволяє 
забезпечити достовірне та об’єктивне складання фінансової звітності. 

Обов’язок незалежного аудитора - є висловлення думки стосовно 
фінансової звітності ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД» за  станом на 31 
грудня звітного року який закінчився, яка складена у всіх суттєвих аспектах 
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності 
спеціального призначення.  
    Згідно з договором масштаб аудиту передбачає у відповідності до 
умов Закону  “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а 
також вимог Міжнародних стандартів аудиту для отримання необхідної для 
формування незалежної професійної думки аудитора, достатньої кількості 
свідоцтв про наявність і одночасну відсутність суттєвих відхилень між 
даними фінансової звітності підприємства та вимогами чинного 
законодавства  України по її формуванню та розкриттю.  
 Управлінський персонал несе відповідальність за складання і 
достовірне подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до 
Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” 
№ 996 – XIV від 16.07.1999 року зі змінами та доповненнями,  та відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу 
застосовувати судження під час здійснення облікових оцінок, які є 
достатніми за конкретних обставин. Відповідальність за достовірність 
відображення даних у первинних документах несуть особи, що склали і 
підписали ці документи : 
  Директор -  Зинченко В.О. 
 

Змістова частина аудиторського  
        висновку про  фінансову звітність. 

Розкриття інформації за видами активів 
ТОВ «Брокерська компанія «ОПТІМА» відповідно до нормативів  

                                  МСФЗ 1 
Всі активи ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД»  враховані в сумі 

83987тис. грн. і відображені в балансі постатейно в 2 розділах: необоротні активи – 
98 тис. грн., оборотні активи – 83889 тис. грн. 
 Бухгалтерський облік всіх видів активів товариства ведеться згідно з 
вимогами МСФЗ та МСБО. 
 Необоротні  активи  за первинною вартістю  становлять –37 тис. грн.
 Облік основних засобів ведеться по  кожному об’єкту. На дату переходу 
на МСБО,  об’єкти основних засобів відповідають критеріям визначення 
активу, оцінюються за собівартістю. Нарахування амортизації по об’єктах 
основних засобів, робиться прямолінійним методом, виходячи з терміну 
корисного використання цього об’єкту. 
 Товариство має поточні фінансові інвестиції у сумі 172709 тис. грн. у 
вигляді акцій інших акціонерних товариств. Фінансові активи враховуються 
відповідно до МСФЗ 7, МСБО 32 і МСБО 39. При первинному визнанні 
фінансового активу ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД» вимірює їх  за 
справедливою вартістю, що є ціною операції. 
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Дебіторська заборгованість визнається за справедливою вартістю переданих 
активів. Відповідно до  МСБО 39 короткострокову дебіторську заборгованість 
за відсутності оголошеної процентної ставки враховують за первинною 
вартістю, вказаною в рахунку. 
   Станом на 31.12.13 р. залишок грошових коштів за даними 
бухгалтерського обліку – 55 тис. грн., відповідний даним виписок банку по 
розрахунковому рахунку. 
 Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту, та МСБЗ. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану 
впевненість  у тому, що фінансові звіти складені в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до концептуальної основи спеціального прихнпчення, не містять 
суттєвих викривлень. Ми вважаємо, що проведена нами  аудиторська 
перевірка дає обґрунтовану підставу для  висловлення нашої думки. 
 

   Розкриття інформації про зобов’язання  
ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД» 
 

 Кредиторська  заборгованість  за  товари, 
                    роботи та послуги                                                                                                  45  тис.грн. 

 Розрахунки з бюджетом     66  тис.грн. 
  Короткострокові кредити банків             81500  тис. грн. 
 Інші поточні зобов’язання     71 тис грн. 
 

 За станом на   31.12.2013 р. всі  вище перераховані  зобов’язання в сумі – 
81682 тис.грн., обліковуються та визнаються відповідно до МСБО 37.  
Зобов’язання ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД», класифікуються на 
довгострокові і поточні. При первинному визнанні  кредиторська 
заборгованість враховується та відображається у балансі за первинною 
вартістю,  яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.  
При складанні фінансової звітності застосовується базовий підхід до обліку 
витрат по позиках, згідно до МСБО 23. Витрати по позиках признаються в 
якості витрат того періоду в якому вони понесені, з відображенням в звіті про 
фінансові результати.  

Ми перевірили регістри бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати, 
страхових внесків та  реєстр кредиторської заборгованості ТОВ «Фондова компанія 
«АВАНГАРД» станом на   31.12.2013 року.   Ми вважаємо, що проведена нами  аудиторська 
перевірка дає обґрунтовану підставу для  висловлення нашої думки.  

 На нашу думку, регістри та реєстр кредиторської заборгованості 
справедливо та достовірно  відображає  стан   зобов’язань товариства станом 
на    31.12.2013 року.   
 

 Розкриття інформації про  власний капітал. 
 Власним капіталом признається частина в активах підприємства, що 
залишається після відрахування його зобов’язань. 
 За станом на 31.12.2013 р. власний капітал товариства  дорівнює  - 
2305тис. грн. 
 Структура власного капіталу товариства має вигляд: 

Статутний капітал об’явлений – 2300 тис. грн., сплачений – 
2300тис. грн. 
Нерозподілений прибуток –  5 тис. грн. 



 6 

Метою здійснення контролю за дотриманням вимог частини третьої 
статті 144 Цивільного кодексу України  щодо розрахунку  вартості чистих 
активів - вартість чистих активів  товариства становить 2305  тис. грн., що 
більше статутного капіталу  на  -  5 тис.грн. 
 Станом на  31.12.13 р. статутний капітал сплачений в повному обсязі, у 
встановлений  законодавством термін. 
 Балансовий і оподаткований прибуток в бухгалтерському обліку та в 
податковому обліку (декларації про прибуток) визначений згідно до діючого 
законодавства. 

Ми перевірили регістри бухгалтерського обліку  формування 
статутного капіталу, формування фінансового звіту ТОВ «Фондова компанія 
«АВАНГАРД» станом на 31.12.2013 року.  
 На нашу думку, регістри обліку статутного капіталу,  та формування 
фінансового результату справедливо й достовірно відображають статутний 
капітал, прибуток та власний капітал станом на 31.12.2013 року, та 
відображені у  фінансовій звітності  згідно з МСФЗ.  
  

Розкриття інформація, що до дотримання вимог ліквідності 
професійних учасників фондового ринку. 
Метою аналізу фінансового стану підприємства є дотримання вимог 

ліквідності професійних учасників фондового ринку поліпшення організації 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Аналіз  проведений  за  методикою,  що  передбачає  розрахунок показників: 
• Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
• Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. 
• Коефіцієнт рентабельності активів. 
• Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 

Аналіз ліквідності здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити 
спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності   розраховується, як відношення 

оборотних активів до поточних зобов'язань  підприємства.  Цей  показник 
показує достатність на підприємстві ресурсів, які можуть бути 
використані для термінового погашення його поточних зобов'язань. 

Назва  Формула розрахунку Значення показника Орієнтоване 

 показника показника  позитивне 
    значення 
    показника 
     Коефіцієнт Ф.1(р1160+р1165)\Ф.1  Не менше  

абсолютної Ф.1 р.1695  На кінець року-1,03 0,2- 0,25 
ліквідності    
Отримане значення коефіцієнта показує, що на кінець року короткострокові  

зобов̀ язання можуть бути погашені.  

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. 
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується  як 

співвідношення власного капіталу та активів підприємства і характеризує залежність 
підприємства  від  залучених  засобів. 
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Назва показника Формула розрахунку 
показника  

Значення 
показника 

Орієнтоване 
позитивне 
значення 

показника 
Коефіцієнт покриття 
зобов'язань власним 

капіталом 

Ф.1(р.1595+р.1695/Ф.1
р.1495 

на кінець року- 
35,44 

Не більш 
1,0 

Цей показник підтверджує що підприємство має   значну    ступінь 
залежності від інвесторів  та  кредиторів  на кінець 2013 року. 

Коефіцієнт рентабельності активів підприємства 

Коефіцієнт рентабельності активів підприємства характеризує ефіктівність 
влаштовування активів для отримання прибутку підприємства, та розраховується як 
співвідношення чистого прибутку та середньорічної вартості активів. 
 Назва показника Формула розрахунку Значення Орієнтоване 

 показника показника  позитивне 
   значення 

   показника 
Коефіцієнт Ф2 р.2355 / Ф1( р. 1300 

 
На кінець року – 
0,0004 

1,0 
рентабельності (гр.3)+р.1300 (гр.4)\2 (0,0003)  

активів    

     Цей коефіцієнт показує який збиток одержано з кожної гривні вкладеної в активи.  

Коефіцієнт платоспроможності 
Цей коефіцієнт розраховується як відношення власного капіталу підприємства до 

підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі 
засобів, авансованих у його діяльність. 
 

Назва показника Формула розрахунку Значення показника Орієнтовне 
  показника фінансового стану  

акціонерного 
  позитивне 

   значення 

   показника 
 товариства   Коефіцієнт Ф.1р.1495/ Ф.1р.1900  

0,0,020,02 
0,5 

платоспро 
ті 

 На кінець року 0,03  
   можності    

Чим вище значення цього коефіцієнту, тим кращий фінансовий стан 
товариства. Аналіз показує, що на кінець 2013  року, підприємство володіє 
незначною часткою власного капіталу  в  загальній сумі  засобів  
спрямованих  на  фінансування  діяльності  товариства. 

 Аналіз фінансового стану засвідчив, що розрахункові показники  ліквідності 
та показники фінансової стійкості підприємства не завжди відповідають 
нормативним значенням. 

Фінансовий стан ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД»  не має 
стабільності але реально забезпечений оборотними коштами. 
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Розкриття інформація щодо обсягу чистого фінансового 
результату.  

Згідно зі МСФЗ 18 доходи визнаються на основі принципу 
нарахування, коли існує упевненість , що в результаті операції станеться 
збільшення економічних вигод, та сума доходу може бути достовірно 
визначена. Доходи відповідають усім критеріям визнання. Витрати пов’язані 
з отриманням доходу, признаються одночасно з відповідним доходом. 
Доход(виручка) від реалізації послуг за 2013 рік – 362413 тис. грн. 
Собівартість реалізованих послуг – 361179 тис.грн. Валовий прибуток станом 
на 31.12.2013 р. має значення 1234 тис.грн 

Сума витрат згідно “Звіту про фінансові результати” за 2013 рік 
становить 1258 тис. грн.  

За станом на 31.12.2013р. збиток товариства становить 24 тис. грн. 
Перевіркою реальності, точності і достовірності фінансових 

результатів, обсягу прибутку за даними бухгалтерського обліку і зазначених 
у  фінансовій звітності не має помилок та викривлень.  
  

Висновок щодо фінансової звітності 
 Незалежний  аудиторський висновок складено у відповідності з 

вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, 
прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року. 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ 
«Фондова компанія «АВАНГАРД» за рік, що закінчився  31 грудня  2013 року, 
яка  була підготовлена під час переходу на звітування за МСФЗ та є 
попередньою. Товариство підготувало вступний баланс станом на 
1.01.2013року у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності». Попередня фінансова звітність складена в 
усіх суттєвих аспектах відповідно до Концептуальної основи спеціального 
призначення, яка ґрунтується на обмеженому застосуванні вимог МСФЗ. 
Враховуючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень,  як очікується , будуть чинними, та облікових політик, які будуть 
прийняті на дату, коли буде складено повний пакет фінансової звітності 
згідно з МСФЗ станом на 31.12.2014р. Враховуючи наявність підстав для 
висловлення модифікованої думки, аудиторський висновок складено 
відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». 
Модифікація аудиторської думки базується на відсутності порівняльної 
інформації за попередні періоди, окрім Балансу. Тільки повний пакет 
фінансової звітності за МСФЗ з порівняльною та іншою пояснювальною 
інформацією може забезпечити достовірне відображення фінансового 
положення ТОВ «Фондова компанія «АВАНГАРД».  

В ході аудиторської перевірки  на вимогу МСА 570 «Безперервність», 
було отримано достатні аудиторські докази щодо прийнятності 
використання управлінським персоналом  припущень про безперервність 
діяльності під час складання фінансової звітності, та висновок  щодо 
здатності емітента  безперервно продовжувати діяльність у майбутньому.  
Міжнародні  стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та здійснювати 
аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка 
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включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також 
оцінку загального подання фінансових звітів.  Вважаємо, що проведена нами 
аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу  для висловлення 
нашої  умовно- позитивної модифікованої думки. 
  На нашу думку, фінансова  звітність  достовірно в усіх суттєвих 
аспектах,  відповідно до застасованої концептуальної основи спеціального 
призначення, відображає фінансовий стан  товариства станом на 31 грудня 
2013 року, а також результат його  діяльності за минулий  рік.  
 На підставі вищевикладеного  вважаємо за можливе підтвердити: 

 Баланс  за станом на   31.12. 2013   рік   з    валютою балансу   83987 тис. 
грн. 

 
 
Директор ТОВ “Донконсалтаудит”                                      Шуба О.Д. 
незалежний аудитор 
 
  29  квітня  2014р. 
 

м. Донецьк 
 


