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1. Інформація про компанію 

 

Найменування юридичної особи:                                 

 

 

 

Товариство з обмеженою          

відповідальністю  

«Київ-Ділер»  

                             
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20 

Фактична  адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20 

Дата державної реєстрації 16.03.2005 

Адреса вебсайта www.silvergroup.ua 

Банківські реквізити :                                                      
Філія АБ «Південний» у м. Києві, МФО 320917, 

р/р 2650431555301 

Види діяльності згідно з ЄДРПОУ   

66.12. Посередницто за договорами по цінних паперах або 

товарах 

66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення 

66.30. Управління фондами 

Ліцензії НКЦПФР 
АГ № 399237 – брокерська діяльність 

АГ № 399238 – дилерська діяльність 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33402728 

    

 

2. Основи подання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови Кабінету 

Міністрів  № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами від 30 листопада 2011р. на базі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) на основі правил обліку за початковою вартістю, 

з урахуванням змін, внесених у вартість активів та зобов’язань на  основі їх справедливої вартості. 

Основні принципи облікової політики, які були використані при підготовці цієї фінансової 

звітності, викладені нижче.  

Протягом 2013 року Компанією застосовувались наступні стандарти та тлумачення: 
 

Номер 

стандарту 
Назва стандарту 

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСБО 1 Подання фінансових звітів 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після дати балансу 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 

МСБО 32 Фінансові інструменти: надання інформації 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

 

Товариство переходила на складання звітності за МСФЗ у відповідності до роз’яснень, що 

надані спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, 
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Міністерства фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби 

статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702.  

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р., є МСФЗ, з 

урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи 

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо 

стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 

будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за 

МСФЗ за станом на 31.12.2014. 

Фінансова звітність підготовлена станом на 31.12.2013 року, є попередньою, оскільки 

складена відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності» у зв’язку з переходом Компанії на МСФЗ. При підготовці першого повного пакету 

звітності за МСФЗ за 2014 рік ккомпанія буде керуватись МСФЗ, які будуть чинні станом на 31 

грудня 2014 року. 

Ця фінансова звітність складена в національній валюті України – гривнях, якщо інше не 

зазначено в окремих звітах та примітках. Одиниця виміру – тисяча гривень. 
 

3. Принципи облікової політики 

3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності.  
Фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності Компанії, який 

передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань при звичайному веденні господарської 

діяльності.  Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу здійснення 

попередніх оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх 

оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах,  можуть базуватися на сумах, що 

відрізняються від таких попередніх оцінок.   

Суттєві критерії визнання та оцінки  видів активів та зобов’язань, доходів та витрат які 

застосовувались при підготовці цих фінансових звітів наведені в наступних примітках. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, 

які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Грошові 

кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, та залишки на поточних рахунках в банківських 

установах.  

Фінансові активи – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від мети з якою вони 

були  придбані, фінансові активи класифікуються як такі, що: 

- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,  

-  що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю 

-   займи та дебіторську заборгованість,  

-  фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються або за справедливою 

вартістю, або за собівартістю. 

Оренда 

Усі договори оренди класифіковані як оперативна оренда. Орендні платежі визнаються 

витратами на прямолінійної основі. 

Фінансові зобов’язання.  Фінансові зобов’язання визнаються коли Компанія стає стороною 

контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань.   Процентні витрати, що пов’язані з 

фінансовими зобов’язаннями відображаються в складі процентних витрат. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. 

Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та 

визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у 

складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  

пов’язана з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого 

сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 

звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 
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ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 

застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 

використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, 

що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у разі, якщо є 

вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути 

реалізовані вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2013 році становила 19%,  від торгівлі цінними паперами – 

10%. 
 

В Податковому Кодексі України в частині визначення податку на прибуток, передбачені 

зміни в ставках оподаткування прибутку, зокрема: 

•  на період з 01 січня 2014 року  -18%.  
 

Статутний капітал та емісійний дохід. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості 

винагороди, одержаної понад номінальну вартість корпоративних прав, обліковується як 

емісійний дохід у складі власного капіталу.  

 Валюта виміру та подання. Функціональною валютою Товарства є валюта основного 

економічного середовища, в якому вона функціонує. Функціональною валютою та валютою 

представлення звітності є національна валюта України – гривня (надалі – «гривня» або «UAH»). Всі 

суми в звітності наведено в тисячах гривень. 

4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок. 

В звітному періоді Товариством здійснено трансформацію облікових даних у зв’язку із 

переходом Компанії на Міжнародні Стандарти Фінансової звітності. Датою переходу фінансової 

компанії на МСФЗ  є 01 січня 2013р. Зважаючи на те, що оцінки які застосовувались Товариством 

до активів та  зобов’язань відповідали аналогічним оцінкам, на яких базуються Міжнародні 

Стандарти Фінансової звітності, трансформаційні процедури не призвели до перекласифікації  або 

інших змін в  оцінках статей фінансової звітності. 

5. Перехід на нові та переглянуті стандарти  

Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, 

відповідають тим, що застосовувалися Товариством у річній фінансовій звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2012 р., за винятком застосування нових стандартів та інтерпретацій на 1 

січня 2013 р., як зазначено нижче. 

 - МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО (IAS) 27 «Окрема 

фінансова звітність».  

 - МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність». 

 - МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства»  

 - МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах». 

 - МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 -  МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам»( в редакції 2011 року). 

 -  Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою». 

 -  Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації - Взаємозалік фінансових активів та 

фінансових зобов’язань. 

  - Поправки до МСБО (IAS) 1 «Зміни у поданні статей іншого сукупного доходу». 

 - Тлумачення КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар'єрі» 

Прийняття  перелічених стандартів не вплинуло на фінансову звітність Товариства. 

Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності. 

 - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 

МСФЗ (IFRS) 9 – це новий стандарт по обліку фінансових інструментів, який повинен 

повністю замінити МСБО (IAS) 39. Товариство не буде застосовувати оновлений МСФЗ (IFRS) 9 з 

1 січня 2014 року. 

 - Поправка до МСБО (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань». 

- «Інвестиційні компанії» (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 і МСФО (IAS) 27) 
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 - Поправка до МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» 

 - Поправки до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

Товариство не планує  застосовувати перелічені поправки. 

6. Примітки до фінансової звітності 

6.1 Дочірні та асоційовані компанії 

В складі довгострокових інвестицій обліковується  доля  в ТОВ «Компанія з управління 

активами «Євроінвест», яка дорівнює 63,4 %.  В якості справедливої вартості частки на дату 

переходу на МСФЗ, прийнято вартість розраховану за методом участі в капіталі. 

6.2. Основні засоби 

На кінець 2013 року всі основні засоби були амортизовані. 

 

6.3. Дебіторська заборгованість 

Загальна вартість дебіторської заборгованості склала 12 тис. грн. на кінець 2013 року. 

Заборгованість за товари, роботи і послуги становила 9 тис. грн., а заборгованість з бюджетом 

(перерахований податок на прибуток) – 3 тис. грн.  

 

6.4. Грошові кошти 

Протягом 2013 року грошові кошти на рахунках в банках виросли з 2 тис. грн. до 6 тис. грн. 

Майже вся сума знаходиться на рахунках філії АБ «Південний» в м. Києві. 

6.5. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю, через прибуток або 

збиток. 

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік 

1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери:  -  

1.1 Державні облігації  -  

1.2 Облігації місцевих позик  -  

1.3. В тому числі  в складі довгострокових інвестицій -  

2 
Акції підприємств та інші корпоративні цінні папери з 

нефіксованим прибутком, що оцінюються  
2013 7205 

2.1 За біржовими  курсами  2013 7205 

2.2 За альтернативними методами оцінки -  

2.3. В тому числі в складі довгострокових інвестицій -  

3 Інвестиційні сертифікати ІСІ 6 6 

3.1. За вартістю чистих активів 6 6 

3.2. За біржовими курсами -  

4 
Зміна справедливої вартості фінансових активів 

протягом року 
- 

 

4.1 Дооцінка фінансових активів - - 

4.2 Уцінка фінансових активів - - 

5 
Усього цінних паперів, що оцінюються за 

справедливою вартістю   
2019 7211 

6.6. Зобовязання 

На кінець 2013 року зобовязання ТОВ «Київ-Ділер» склали 9 тис. грн. Вся ця сума – це 

заборгованість за авансовими звітами. 
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6.7. Потенційні зобов’язання Товариства  

а) Розгляд справ у суді. 

Станом на кінець звітного періоду Товариство виступає позивачем до НКЦПФР в суді щодо 

незаконого анулювання ліцензій на здійснення діяльності з управління цінними паперами та 

андеррайтингу. Проте ця справа не несе жодних потенційних зобовязань для товариства 

 

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 

Станом на 31 грудня 2013 року не існує  непередбачених зобов’язань, що пов’язані з 

виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та 

сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

 

в) дотримання особливих вимог. 

Договори, укладені Товариством, не містять особливих вимог щодо дотримання певних умов.  

г) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з 

володінням, користуванням та розпорядженням ними відсутні. 

6.8. Управління ризиками   

Управління ризиками в Компанії здійснюється на основі Ліцензійних умов провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. 

6.9. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов`язаними особами Товариства є ТзДВ «Страхова компанія «Сільвер», ТОВ «Компанія з 

управління активами «Євроінвест», ТОВ «Фінансова компанія «Іноваційна фінансова компанія» 

Господарські операції з пов’язаними сторонами протягом  2012-2013рр. здійснювались на 

звичайних господарських умовах. Станом на 31 грудня 2013р. заборгованості Товариства 

пов’язаним особам, та заборгованості пов’язаних осіб Товариству відстутні. 

6.10. Події після дати балансу 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Компанії не відбувалось 

подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність. 

 

Директор                   _____________________   Сєрєбрєнніков Д. В. 

 

Головний бухгалтер _____________________    Марченко О. В. 


