
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "Інформаційно депозитарний центр "ГЛОБАЛ" за ЄДРПОУ

Територія Оболонський район м.Києва за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з  обмеженою відповідальністю___________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах__________________ заКВЕД
Середня кількість працівників1 7_________________________________________________________________________
Адреса, телефон 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5____________ 044-467-57-47_________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 Грудня 20 16 р.

Форма N 1 КодзаДКУ Д | 1801001~

V

КОДИ 
20171 01 І ОТ

35093607

8038000000
240

66.16

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Н еоборотні активи

Нематеріальні активи 1000 9 6
первісна вартість 1001 12 10
накопичена амортизація 1002 (3) (4)

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 105 72

первісна вартість 1011 279 279
знос 1012 (174) (207)

Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
1

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 115 78

II. О боротні активи
Запаси 1100 1
Виробничі запаси 1101 1
Незавершене виробництво 1102
Г отова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120 8 177 8 177
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 9 6 ' 491
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 4 2
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34
Поточні фінансові інвестиції 1160 16 987 9 631
Гроші та їх еквіваленти 1165 83 20
Г отівка 1166
Рахунки в банках 1167 83 20
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190
У сього за  розділом II 1195 25 681 18 322



III. Н еоборотні активи, утрим уван і для  продаж у, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 25 796 18 400

Пасив Код
рядка

Н а початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 000 25 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 769 ) ( 8 100 )
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
У сього за розділом 1 1495 24 231 16 900

II. Д овгострок ові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
У сього за розділом II 1595

III. П оточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 568 568
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 71 69
розрахунками з бюджетом 1620 23 4
у тому числі з податку на прибуток 1621 23 4
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 181 151
Поточна кредиторська заборгованість за  розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 6
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 722 702
У сього за розділом III ^ о ' ' 1695 1 565 1 500
IV . Зобов'язання, пов'язані з н е ()о о р і^ к м «  а^гивам и, \  
утрим уваним и для продаж у, іа /р ^ г і^ і і і^ и б у т ія  о Д \

1700

V. Чиста вартість активів н е ї еі^ціцмі о її) не і&ЩноЕа іі 1800
Баланс і ! о  II 1900 25 796 18 400
Керівник

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому центральним с 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Лазаренко І.Б. 

Віра Л.О.



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "Інформаційно депозитарний центр "ГЛОБАЛ" заЄДРПОУ 35093607

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
з а _________________  20 16 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1801003

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 866 1 442
Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9 344 ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
522 1 442

збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120 9

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 698 ) ( 583 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 19 ) ( 40 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2181 7 110 .

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190

819

збиток 2195 ( 7 296 ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 95 321
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( 715 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( - )
Інші витрати 2270 ( ) ( 95 317 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
108

збиток 2295 ( 7 296 ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -35 -23
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350
85

збиток 2355 ( 7 331 ) ( )



Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7 331 85

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 15 37
Витрати на оплату праці 2505 328 167
Відрахування на соціальні заходи 2510 72 64
Амортизація 2515 34 36
Інші операційні витрати 2520 268 426
Разом 2550 717 730

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 ’ 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість^ірСЯ^йрШеці|і 2605
Чистий прибуток (збиток) на одн^^^у^^щ ш «^о^ч»»ч 2610
Скориговании чистии прибутокдафиіВЖгна одійиростеакціго 2615
Дивіденди на одну просту ® \ \ 2650

Керівник

Головний бухгалтер

Лазаренко І.Б. 

Віра Л.О.



Підприємство ТОВ "Інформаційно депозитарний центр "ГЛОБАЛ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 20 16 р.

35093607

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 9 748 1 336
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 29 408 58 906
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 362 ) ( 371 )
Праці 3105 ( 261 ) ( 141 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 71 ) ( 70 )
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.: 3115 ( Н 7  ) ( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 54 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117

( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
( ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 29 408 ) ( 270 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -63 59 359

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( ) ( 59 322 )
необоротних активів 3260 ( ) ( 25 )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280
( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -59 347

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
( ) ( >

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
( ) ( . )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 3375

( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

1 2 3 4
Чистий рух грошових коштів за звш щ й період 3400 -63 12
Залишок коштів на початок р о ^ ^ Г о 3! н 3405 83 71
Вплив зміни валютних к у р с ж ф й ,^ ш ^ ^ е д Й т Ж 3410
Залишок коштів на к і н е ц ь ^ й й ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 3415 20 83

Керівник

Головний бухгалтер

да® Лазаренко І.Б. 

Віра Л.О.



Підприємство ТОВ "Інформаційно депозитарний центр "ГЛОБАЛ"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

2017 01 01

35093607

(найменування)

Звіт про власний капітал 
за 20 16 р.

Форма N  4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок 
на початок року

4000 25 000 (769) 24 231

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни 4090
Скоригований 
залиш ок на початок 
року

4095 25 000 (769) 24 231

Чистий прибуток  
(збиток) за звітний 
період

4100 -7 331 -7 331

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Н акопичені курсові 
різниці

4113

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114
<

•• .

Інший сукупний 
ДОХІД

4116

Розподіл прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205

*



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відрахування до 
резервного капіталу 4210

Сума чистого 
прибутку, належна до 
бюджету відповідно 
до законодавства

4215

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270

Вилучення частки в 
капіталі

4275

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280

Інші зміни в 
капіталі

4290

Інші зміни в 
капіталі

4291

Разом змін у 
капіталі 4295 о а І н » * -7 331 -7 331

Залишок 
на кінець року 4300 І/& Ш (8 100) 16 900
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Керівник

Головний бухгалтер

Лазаренко І.Б. 

Віра Л.О.



Примітки до річної фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ІДЦ «Глобал» 
за 2016 рік

Зміст
Розкриття інформації про основні положення облікової політики 
Розкриття інформації кожної статті річної фінансової звітності 
Розкриття інформації по МСБО №24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» 
Розкриття інформації по МСБО №1 «Подання фінансової звітності»
Розкриття інформації по МСБО №10 «Події після звітного періоду»

Розкриття інформації про основні положення облікової політики

Положення облікової політики, описані нижче, застосовуються послідовно починаючи з 

01 січня 2013 року.
Стандарти, що застосовуються

На вимогу статті 12 «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», починаючи з 01 січня 2013 року 
Компанія складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 
(МСФЗ). Компанія використовує виключно МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб- 
сайті Міністерства фінансів України.

Принципи оцінки фінансових показників

2.1.Фінансова звітність складається у відповідності з принципом обліку по фактичним 
витратам, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій 
вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, і активів, 
наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості.

Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності

3.1.Функціональною валютою Компанії є Українська гривня (далі -  гривня), яка, є 
національною валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність 
більшості операцій, що проводяться Компанією і пов’язаних з ними обставинами, що 
мають вплив на її діяльність. Гривня є також валютою представлення фінансової звітності 
за МСФЗ. Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

3.2. З метою формування показників фінансової звітності Компанія встановила кордон 
суттєвості в розмірі:



Звіт Поріг суттєвості

звіт про фінансовий стан До 5% підсумку балансу

Звіт про сукупний дохід До 2% чистого доходу

Звіт про рух грошових коштів До 2% суми чистого руху коштів від операційної 
діяльності

Звіт про власний капітал До 2% розміру власного капіталу підприємства

Використання оцінок і суджень, визначення надзвичайної події

4.1. Керівництво використовує ряд оцінок і припущень по відношенню представлення 
активів і зобов’язань, а також умовних активів і зобов’язань при підготовці фінансової 
звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні дані можуть відрізнятися від 
результатів вказаних оцінок.

4.2. Припущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на 
предмет необхідності їх зміни. Зміни в розрахункових оцінках признаються в тому 
звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті.

4.3. Компанія здійснює оцінку та відображення активів і зобов’язань таким чином , щоб 
не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану 
Компанії, на наступні звітні періоди.

4.4. Активи і зобов’язання Компанії первісно оцінюються під час їх придбання чи 
виникнення та в подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

4.5. Класифікація активів та зобов’язань за строками погашення (не поточні - більші 
одного року/поточні- менші та рівні одному року) здійснюється під час їх первинного 
визнання залежно від терміну існування, користування ними Компанією.

4.6. Для визначення дати визнання або погашення активів та зобов’язання користуються 
договорами, правилами випуску цінних паперів та чинним законодавством.

4.7. Межа суттєвості для визнання придбаних активів у складі основних засобів чи 
нематеріальних активів становить 6000,00 грн.

4.8. Активами визнаються такі ресурси, які контролюються Компанією у результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується призведе до збільшення економічних

„ вигід.

4.9. Вважати надзвичайною подією, подію або операцію, які відрізняються від звичайної 
діяльності та не очікується, що вони будуть періодично повторюватися, тобто події, які с 
непередбачуваними та мають непереборну силу (техногенні аварії, катастрофи, землетрус, 
повінь, інші стихійні явища та тому подібне).



Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

5.1. З 1 січня 2013 року Компанія прийняла МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності».

Критерії визнання елементів фінансової звітності

6.1. Активи -  це ресурси, контрольовані Компанією, в результаті подій минулих періодів 
від яких Компанія очікує отримання економічної вигоди в майбутньому.

6.2. Зобов'язання -  це поточна заборгованість компанії, що виникла в результаті подій 
минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку з компанії ресурсів, що містять 
економічну вигоду.

6.3. Капітал - це частка, що залишається в активах Компанії після вирахування всіх її 
зобов'язань.

6.4. Дохід -  це прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, у формі 
надходження (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до 
збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками власників.

6.5. Витрати - це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що 
відбувається у формі зменшення активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють 
зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).

6.6. Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:

• відповідають визначенням одного з елементів; та
• відповідають критеріям визнання.

6.7. Критерії визнання:

• існує ймовірність отримання або відтоку майбутніх економічних вигод, пов'язаних 
з об'єктом, визначення яких елемента;

• об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути достовірно оцінити.

6.8. До спеціального розпорядження керівника Компанії, вважати всі активи, які 
перебувають у власності Компанії, контрольованими і достовірно оціненими на підставі 
первинної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання.

6.9. Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від 
яких очікується отримання економічних вигод у разі їх реалізації третім особам.

*
6.10. Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням 
керівника Компанії.

6.11. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не 
передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).

6.12. Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить 
оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності.

З



Основні засоби

7.1. Визнання, облік та оцінка основних засобів відбуваються в компанії на основі МСБО 
16 «Основні засоби».

7.2. Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк 
корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких понад 6000 грн., 
які використовуються в процесі господарської діяльності, здавання в оренду ін ти м 
сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

7.3. Основні засоби Компанії враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів 
класифікуються за окремими класами( групами).

Класи (групи) основних засобів:

Група №1 «Оргтехніка»
Група №2 «Меблі»
Група №3 «Інструменти та прилади»
Група №4 «Інші основні засоби (обладнання, машини)»
Група №5 «Транспортні засоби»
Група №6 «Будівлі та споруди»

7.4. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе 
вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до 
експлуатації.

7.5. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними 
прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість 
порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів».

7.6. Амортизація основних засобів проводиться згідно терміну корисного використання, 
який встановлюється окремо для кожного об’єкта основних засобів.

7.7. Термін корисного використання та ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів 
визначається наказом Керівника Компанії при їх постановці на облік.

7.8. Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових 
платежів).

7.9. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним 
способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування 
’амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в 
експлуатацію.

7.10. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються 
на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень 
основних засобів капіталізується (істотними, Компанія визначає оновлення і 
удосконалення основних засобів вартість яких перевищує 2500 гривень та термін 
корисного використання яких більше одного року).

*



7.11. На дату звітності використовувати для оцінки основних засобів першу модель -  
облік за первинною вартістю.

7.12. У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом 
збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

7.13. Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання 
обліковуються відповідно до МСФЗ 5.

7.14. Частота проведення переоцінки залежить від зміни справедливої вартості об’єкту 
основних засобів, що належить до переоцінки. При переоцінці окремого об’єкту основних 
засобів одночасно переоцінюються і інші активи, що належать до того ж класу основних 
засобів, що і даний актив.

Нематеріальні активи

8.1. Визнання, облік та оцінка нематеріальних активів здійснюються в Компанії на основі 
МСБО 38 «Нематеріальні активи».

8.2. Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні 
активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від 
підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або 
операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи передачі в 
оренду іншим особам.

8.3. Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи 
основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.

8.4. Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає 
в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до 
експлуатації.

8.5. Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу складається зі всіх 
витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на 
дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх виникнення.
8.6. Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального 
активу, якщо:

• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх 
економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
• ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.

✓

8.7. Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку 
оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

8.8. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного 
терміну їх використання. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному 
після введення нематеріального активу в експлуатацію.

8.9. Очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість нематеріальних 
активів визначається при їх постановці на облік наказом Керівника Компанії.



8.10. На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з 
урахуванням можливого знецінення відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів».

8.11. Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів

Оренда

9.1. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 
основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає 
одному з критеріїв визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди 
класифікуються як операційна оренда.

9.2. Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами 
Компанії за найменшою з вартості - або справедливої вартості або дисконтованої вартості 
мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість 
включається в баланс як зобов'язання з фінансової оренди, з поділом на довгострокову і 
короткострокову заборгованість.

9.3. Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. 
Відсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка 
можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати 
протягом відповідного періоду оренди.

9.4. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові 
результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.

9.5. У разі надання в операційну оренду майна Компанії, суми, що підлягають отриманню 
від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних 
платежів.

Фінансові інвестиції

10.1. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові 
інструменти:подання» і МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». З метою 
складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями:

• призначені для торгівлі;
• утримувані до погашення;
• наявні для продажу;
• інвестиції в асоційовані компанії.

«• .
40.2. Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з 
віднесенням її змін на прибуток або збиток.

10.3. Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення 
обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого 
терміну погашення, обліковуються за собівартістю.

10.4. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з 
віднесенням її змін на власний капітал.*



10.5. Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за методом участі в капіталі.

10.6. Якщо справедливу вартість інвестицій не можна надійно оцінити, вони 
обліковуються за фактичною вартістю.

Знецінення активів

11.1. Балансова вартість всіх активів, за виключенням тих, до яких не застосовується 
МСБО 36, переглядається щодо можливого зменшення корисності. Сума втрат від 
зменшення корисності активу на кожну дату балансу визначається як різниця між його 
балансовою вартістю та сумою очікуваного відшкодування.
11.2. Фінансові активи станом на кожну звітну дату - фінансовий актив, не віднесений до 
категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет 
наявності об'єктивних свідчень його можливого знецінення.

11.3. Фінансовий актив є знеціненим, якщо існують об'єктивні свідчення того, що після 
первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток, і що ця подія 
справила негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків активу, 
розмір якої можна надійно розрахувати.
11.4. На дату складання фінансової звітності Компанія визначає наявність ознак 
знецінення активів:

• зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж 
очікувалося;
• старіння або фізичне пошкодження активу;
• істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому 
середовищі, у якому діє Компанія, що сталося протягом звітного періоду або очікувані 
найближчим часом;

• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво 
зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані 
зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства.

11.5. При наявності ознак знецінення активів, Компанія визначає суму очікуваного 
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох 
оцінок: справедлива вартість за мінусом витрат на продаж та цінності використання. 
Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця 
визнається збитками від знецінення у звіті про фінансові результати з одночасним 
зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного відшкодування.

Витрати за позиками

12.1. Компанія для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на 
позики, відображений в МСБО 23 «Витрати на позики».

12.2. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням 
позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з 
відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів.



12.3. До кваліфікаційних активів відносяться необоротні активи періодом створення 
понад 3 місяці.

Запаси

13.1. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до 
МСБО 2 «Запаси».

13.2. Запаси Компанії -  це активи, які існують у формі основних чи допоміжних 
матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Обліковою 
одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати однорідну групу. Придбання запасів в 
Компанії здійснюється виключно для використання у господарській діяльності.

13.3. Запаси враховуються по однорідних групах:

• сировина та матеріали;
• інші матеріали
• запасні частини;
• паливо;
13.4. Собівартість придбаних запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 
безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.

13.5. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: 
собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна 
реалізації в ході звичайної діяльності Компанії за вирахуванням розрахункових витрат по 
продажу.

13.6. Чиста вартість продажу визначається індивідуально для кожного найменування 
продукції з врахуванням маркетингової політики Компанії.

13.7. Запаси, які признаються негодними для господарської діяльності Компанії чи для 
продажу, визнаються неліквідними і підлягають списанню з балансу.

13.8. При списанні запасів на витрати в тому періоді, в якому вони були фактично 
використані, з метою визначення вартості списаних запасів застосовується метод -  
середньозваженої ціни.

Дебіторська заборгованість

14.1. Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим 
особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності 
дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом 
поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська 
заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

14.2. Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість 
(яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і 
послуги) і неторгова (інша) дебіторська заборгованість.

14.3. Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю переданих активів.



14.4. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та 
відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської 
заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та 
безнадійної заборгованості.

14.5. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 
створюється резерв сумнівних боргів. Резерв формується і відображається в звітності 
щоквартально. Вся дебіторська заборгованість дата виникнення якої становить більше, 
ніж 120 днів резервується в повній сумі дебіторської заборгованості станом на звітну дату. 
У випадку, якщо контрактними умовами погашення дебіторської заборгованості 
передбачено в термін понад 120 днів, необхідність резерву оцінюється в кожному 
конкретному випадку окремо.

14.6. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстроченого податку на прибуток) 
обліковується залежно від її вигляду по тій, що амортизується або за дисконтуємою 
вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти

15.1. Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові грошові 
кошти в касах, грошові кошти і їхні еквіваленти, не обмежені у використанні.

15.2. Грошові кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, 
починаючи з дати балансу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних 
активів та відображати як необоротні активи.

Операції в іноземній валюті

16.1. Всі господарські операції, здійснені в іноземній валюті при первинному визнанні 
відображаються у функціональній валюті Компанії -  гривні, за валютним курсом 
Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

16.2. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив зміни валютних 
курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та 
відображаються у Балансі за курсом НБУ, що діяв на дату складання звітності.

16.3. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються загальним 
підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Зобов’язання та резерви

17.1. Облік і визнання зобов'язань та резервів в Компанії здійснюється відповідно до 
МСБО 37 « Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

17.2. Зобов'язання Компанії, класифікується на довгострокові (строк погашення понад 12 
місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).



17.3. Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) 
відображаються в залежності від виду або по вартості, що амортизується або за 
дисконтованою вартістю.

17.4. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за 
персональною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або 
послуг.

17.5. Компанія здійснює рекласифікацію частини довгострокової кредиторської 
заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами 
договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.

17.6. Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має 
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем 
імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

17.7. Компанія визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується кожного 
місяця, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та розрахунку нарахувань 
соціальних внесків компанії на резерв відпусток в розрізі співробітників.

17.8. Компанія визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, 
покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від 
експертів.

Винагороди працівникам

18.1. Всі винагороди працівникам в Компанії враховуються як поточні, відповідно до 
МСБО 19 «Виплати працівникам».

18.2. У процесі господарської діяльності Компанія сплачує обов'язковий Єдиний 
соціальний внесок та інші обов’язкові внески за своїх працівників, в розмірі 
передбаченому Законодавством України.

18.3. При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород 
співробітників дисконтування не застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі 
виконання співробітниками своїх трудових обов'язків.

Визнання доходів і витрат

19.1. Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 
доходу може бути достовірно визначена.

19.2. Дохід визначається як збільшення економічних вигод на протязі звітного періоду в 
формі надходжень або збільшення активів чи зменшення зобов’язань, що приводить до 
збільшення капіталу, не пов’язаного з внесками учасників капіталу. Дохід включає в себе 
як виручку Компанії так і інші доходи. Виручка -  це доходи від звичайної діяльності 
Компанії, що характеризуються, як доходи від продажу, оплати послуг, процентів, 
дивідендів та роялті.



19.3. Дохід від реалізації товарів визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від 
продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар 
відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання 
відповідно до МСБО 18 «Дохід».

19.4. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції у відповідності з 
політикою Компанії не передбачено.

19.5. У разі надання Компанією послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, 
протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані 
послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотка виконання.

19.6. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з 
принципу нарахування.

19.7. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право учасників на отримання 
платежу.

19.8. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним 
доходом.

19.9. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються 
у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені/понесені.

Витрати з податку на прибуток

20.1. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій 
звітності Компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

20.2. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові 
результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.

20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного 
прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

20.4. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або 
відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та 
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами 
активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими 
різницями з використанням балансового методу обліку.

20.5. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим 
ставкам, які, як очікуються, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані активи 
або погашені зобов’язання на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про 
введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на 
звітну дату.

20.6. Відстрочені податкові активи відображаються лише у тому випадку, якщо існує 
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить 
реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти 
існуючих відкладених податкових зобов'язань.



Власний капітал

21.1. Статутний капітал, включає в себе внески засновників. Сума перевищення 
справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки засновника 
відображається як емісійний дохід.

21.2. Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований 
відповідно до Статуту підприємства.

21.3. Компанія нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату 
тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

21.4. Порядок розподілу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасників.

Сегменти

22.1. Компанія через свої особливості і практику організації, що склалася, займається 
одним видом діяльності.

22.2. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені.

22.3. В випадку розширення масштабів діяльності Компанії і появі нових видів 
діяльності Компанія буде представляти фінансову звітність згідно МСФ38 «Операційні 
сегменти».

Пов'язані особи

23.1. Компанія визнає пов’язані сторони відповідно до критеріїв визначення пов'язаних 
осіб, які наводяться в МСБО 24 « Розкриття інформації про зв’язані сторони».

23.2. Інформація про операції з пов'язаними особами розкривається в Примітках до 
річної фінансової звітності.

Події, що Ьідбулися після звітної дати

24.1. Керівництво Компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та 
осіб уповноважених підписувати звітність.

24.2. При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, які відбулися після 
звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до вимог МСБО 10 «Події 
після звітного періоду».

Форми фінансової звітності
— .

-25.1. Компанія визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з 
рекомендаціями МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

25.2. Баланс складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні та 
довгострокові.

25.3. Звіт про фінансові результати складається методом розподілу витрат за 
функціональною ознакою.



25.4. Звіт про зміни у власному капіталі складається в розгорнутому форматі.

25.5. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух 
грошових коштів» прямим методом.

25.6. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з вимогами до 
розкриття інформації, викладеними в усіх МСБО / МСФЗ.

25.7. Компанія представляє повний комплект фінансової звітності щорічно.

25.8. Скорочена проміжна фінансова звітність, готується компанією у відповідності до 
МСБО 34 «проміжна фінансова звітність»

Зміни облікової політики

26.1. Компанія вносить зміни до облікової політики лише за наступних умов:

• вимагаються будь-яким МСФЗ;

• зміняться вимоги Міністерства фінансів України
• зміняться статутні вимоги Компанії

• нові положення облікової політики приведуть до того, що фінансова звітність буде 
надавати надійну і більш змістовну (доцільну) інформацію про вплив операцій, 
інших подій або умов на фінансове становище, фінансові результати або рух 
грошових коштів Компанії.

Розкриття інформації щодо кожної статті річної фінансової звітності.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2016 року

Оцінка основних засобів після їх признання в обліку -  по фактичній вартості.

Необоротні активи: на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.20 Іброку, 
тис. грн.

Основні засоби -  залишкова вартість, в т.ч.: 105 72
Група «Оргтехніка» 48 49

Група «Меблі» 35 21
Група «Інші основні засоби (машини,

обладнання)»
22 2

Основні засоби -  первісна вартість, в т.ч.: 279 279
Група «Оргтехніка» 133 163

Група «Меблі» 90 96
Група «Інші основні засоби (машини, 56 20

обладнання)»
Основні засоби -  знос, в т.ч.: 174 207

Група «Оргтехніка» 85 114
Група «Меблі» 55 75

Група «Інші основні засоби (машини,
обладнання)»

34 18



Первісне визнання та оцінка дебіторської заборгованості визнається по 
справедливій вартості. До дебіторської заборгованості відноситься заборгованість по 
торговим та неторговим (іншим) операціям. Компанія не має дебіторської заборгованості 
по якій, відповідно до Положення про облікову політику Компанії, потрібно нараховувати 
резерв сумнівних боргів.

Оборотні активи:
Дебіторська заборгованість до 1 року в т.ч.:

на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.201 броку, 
тис. грн.

за послуги 396 491
інша поточна заборгованість 34

Компанія має фінансові активи призначені для торгівлі. Фінансові активи 
обліковуються за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток або збиток.

Оборотні активи: на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.201 броку, 
тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції в т.ч.: 16987 9631
Акції 1620 583

Інвестиційні сертифікати 15367 48
Корпоративні права 9000

Компанія має інвестиції до погашення. Інвестиції до погашення обліковуються за 
до оціненою вартістю.

Оборотні активи: на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.201 броку, 
тис. грн.

Векселі одержані.: 8177 8177
Вексель простий, дата погашення 11.09.2020 55 55
Вексель простий, дата погашення 11.08.2020 116 116
Вексель простий, дата погашення 15.04.2021 8006 8006

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за первісною вартістю.

Оборотні активи:
Гроші кошти та їх еквіваленти

на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.201 броку, 
тис. грн.

В національній валюті в т.ч.: 83 20
Поточний рахунок 83 20

Власний капітал включає статутний капітал, який визнається за первісною вартістю.
- До складу власного капіталу включаються нерозподілені прибутки.

Поточними зобов’язаннями визнаються зобов’язання з терміном погашення до 1 
року. Поточна кредиторська заборгованість обліковується за справедливою вартістю.

Поточні зобов’язання : на 31.12.2015року, 
тис. грн.

на 31.12.201 броку, 
тис. грн.

Вексель простий, дата погашення 19.05.18 568 568
За товари, роботи, послуги 71 69



Поточні зобов’язання за розрахунками з 23 4
бюджетом в т.ч.:

Податок на прибуток 23 4
Розрахунки по ЄСВ
Розрахунки з оплати праці
За авансами одержаними 181 151
Поточні забезпечення в т.ч.: 6

На виплату відпусток 6
Інші поточні зобов’язання 722 702

Звіт про сукупний дохід за 2016 рік

Доходи відображені в фінансовій звітності від надходження економічних вигід на 
протязі звітного періоду в ході звичайної діяльності Компанії, що приводять до 
збільшення капіталу, не пов’язаного з внесками учасників капіталу.

Доходи оцінені за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 
підлягає отриманню Компанією.

Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування.

Компанія розкриває кожну суттєву категорію доходу, визнаного протягом звітного 
періоду, включаючи дохід, отриманий від: продажу товарів, надання послуг, відсотків, 
переоцінки активів та інше.

ДОХОДИ За 2016 рік, 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) в т.ч.:

9866 1442

Дохід від брокерської діяльності 401 423
Дохід від депозитарної діяльності 465 1019

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 9000
Інші операційні доходи в т.ч.: 9

Дохід від списання кредитор, заборгованості 9
Інші доходи вт .ч .: 95321

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 95321

Визнання витрат: витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з 
відповідним доходом. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були 
здійснені/понесені.

ВИТРАТИ За 2016 рік, 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

Собівартість реалізованих інвестицій 9344
Адміністративні витрати в т.ч.: 698 583

Матеріальні затрати 15 37
Витрати на оплату праці 328 167

Відрахування на соціальні заходи 72 64
Амортизація 34 36



Інші адміністративні витрати 249 279
Інші операційні витрати в т.ч.: 19 40

Інші операційні витрати діяльності 2 40
Списання дебіторської заборгованості 17

Витрати від зміни вартості фін. інвестицій 7110
Фінансові витрати в т.ч.: 715

Виплата відсотків по облігаціям 715
Інші витрати в т.ч.: 95317

Собівартість реалізованих фін. інвестицій 95317

За 2016рік, 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування -7296 108
Витрати з податку на прибуток 35 23
Чистий прибуток (збиток) -7331 85

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік.

Потоки грошових коштів відображені прямим методом. Кожен з грошових потоків 
розкривається окремо. Грошові кошти Компанії складаються з грошових коштів на 
поточних рахунках. Компанія надає інформацію про те, що грошових коштів та їх 
еквівалентів, утримуваних Компанією і недоступних для використання не має.

Надходження від: За 2016 р ік , 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) в 
т.ч.:

9748 1336

за брокерськими послугами 390 423
за депозитарними послугами 358 913

реалізація фінансових інвестицій 9000
Інші надходження в т.ч.: 29408 58906

реалізація фінансових інвестицій 58902
Транзитні кошти (дохід депонента по ЦП) 29162

Транзитні кошти (на виконання функцій 
податкового агента)

246 4

Видатки на оплату: За 2016 рік, 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

Товарів (робіт, послуг) в т.ч. 9362 59718
придбання фінансових інвестицій 9000 59322

придбання необоротних активів 25
інші придбання 362 371

Працівникам в т.ч.: 261 141
Управлінський персонал 55 32

Відрахування на соціальні заходи в т.ч.: 71 70
Єдиний соціальний внесок 71 70

Зобов’язання з податків та зборів в т.ч.: 117 27
Податок з доходів фізичних осіб 58 27

Податок на прибуток 54



Воєнний збір 5
Інші витрачання в т.ч.: 29408 274

Транзитні кошти (дохід депонента по ЦП) 29162
Транзитні кошти (на виконання функцій 

податкового агента)
246 4

Залишки грошових коштів: За 2016 рік, 
тис. грн.

За 2015 рік, 
тис. грн.

На початок року в т.ч.: 83 71
На поточному рахунку 83 71

На кінець року в т.ч.: 20 83
На поточному рахунку 20 83

Звіт про власний капітал за 2016 р.

Зареєстрований 
(пайовий) капітал,

тис. грн.

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий збиток), 
тис. грн.

Всього 

тис. грн.
Залишок на початок 

року
25000 -769 24231

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 

період

-7331 -7331

Разом змін у капіталі -7331 -7331
Залишок на 

31.12.2016 року
25000 -8100 16900

Розкриваємо інформацію відповідно до МСБО № 24 «Розкриття інформації про
зв’язані сторони»

1. Розкриття інформації про зв’язані сторони:
З 01.01.2016 по 22.12.2016 Полійчук Олександр Валентинович, громадянин 
України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших 
обов’язкових платежів 2871709410, паспорт серії СО №235575, виданий 
14.10.1999р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрований за 
адресою: м. Київ, вулиця Лаврухіна, буд. 16, кв. 101 є учасником Товариства з 
обмеженою* відповідальністю «ІДЦ «Глобал», володіє 4,402% часток в 
статутному капіталі Товариства;
З 23.12.2016 Зав’ялов Максим Валерійович, громадянин України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших 
обов’язкових платежів 2984917595, паспорт серії ЕК №784815, виданий 
12.03.1998р. Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вулиця Брестська, буд. 7, кв. 77 є 
учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІДЦ «Глобал», 
володіє 4,402% часток в статутному капіталі Товариства;



Товариство з обмеженою відповідальністю «Класик-Трейд», що є юридичною 
особою за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
35372850, зареєстроване 06.09.2007р. Печерською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Анрі 
Барбюса, буд. 40 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ІДЦ «Глобал», володіє 95,598% часток в статутному капіталі Товариства;

- Ромалингум Модели Ранген (паспорт № 0909585, Шемин де Вергюс, Холируд 
№1, Вакоас, Маврикій) опосередковано володіє 95,55% Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал» 
(04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 19/5) через Компанію «Фьост Еліт 
Інвестметс Лімітед» (НЕ 266669, Пандора Стріт 21 Хаджіматеу-Янурі, 2 й 
поверх, квартира/офіс 10, ПС 6042, м. Ларнака, Кіпр), яка володіє 99,95 % 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Класик Трейд» (03150, м. Київ, 
ул. Анрі Барбюса, б. 40), що володіє 95,598% Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІДЦ «Глобал».

Материнського підприємства наступного вищого рівня не створено.
Розкриваємо інформацію щодо компенсації провідному управлінському 
персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної із 
наведених далі категорій:

короткострокові виплати працівникам -  заробітна плата управлінському 
персоналу за 2016р. склала 55 тис. грн.;
виплати по закінченні трудової діяльності -  компенсації не виплачувались; 
інші довгострокові виплати працівникам - компенсації не виплачувались; 
виплати при звільненні -  не здійснювались.

Операції з пов’язаними сторонами та заборгованість між сторонами відсутні, далі 
по категоріям:
- Учасники Товариства (Полійчук О.В., Зав’ялов М.В., ТОВ «Класик Трейд») -  

операції та заборгованість відсутні;
суб’єкти господарювання, які спільно контролюють певний суб’єкт 
господарювання або мають суттєвий вплив на нього (Ромалингум Модели 
Ранген, Компанія «Фьост Еліт Інвестменс Лімітед» -  операції та 
заборгованість відсутні;

- дочірні підприємства -  відсутні; 
асоційовані підприємства -  відсутні;
спільні підприємства, у яких даний суб’єкт господарювання виступає 
контролюючим учасником -  відсутні;
провідний управлінський персонал ТОВ «ІДЦ «Глобал» - Директор -  
з 01.01.2016 л о  26.05.2016 Корнієнко Дмитро Григорович 
з 27.05.2016 по 30.11.2016 Полійчук Олександр Валентинович 
з 01.12.2016 Лазаренко Інна Борисівна
Операції з провідним управлінським персоналом та заборгованість йому 

відсутні;
інші пов’язані сторони -  відсутні.

Класифікація сум дебіторської та кредиторської заборгованості пов’язаних сторін 
за різними категоріями (як це вимагається в параграфі 19) є продовженням вимог 
до розкриття інформації, визначених у МСБО 1 “Подання фінансової звітності”



відсутня, оскільки відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість 
пов’язаних сторін.

Операцій з пов’язаними сторонами з придбання або продаж товарів (готових 
або напівфабрикатів), придбання або продаж нерухомості та інших активів, 
надання або отримання послуг, оренда; передача досліджень та розробок, 
передача за ліцензійними угодами, передача за фінансовими угодами 
(зокрема, позики та внески власного капіталу в грошовій або в натуральній 
формі), надання гарантій або застави, загальні зобов’язання зробити щось за 
умови настання чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі 
контрактів з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних) та 
погашення зобов’язань від імені суб’єкта господарювання або суб’єктом 
господарювання від імені такої пов’язаної сторони -  не здійснювалось.

6. Суб’єкти господарювання зв’язані з органами державної влади:
відсутні суб’єкти господарювання, що пов’язані з органами державної влади; 
операції з суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної 
влади не проводилися;
операції з пов’язаними особами не проводилися.

Надаємо інформацію щодо розкриття інформації відповідно до МСБО №1 «Подання
фінансової звітності»

Фінансова звітність достовірно подає фінансовий стан , фінансові результати діяльності та 
грошові потоки Компанії. Достовірно подаємо правдивий вплив операцій, інших подій та 
умов, відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та 
витрат.

Фінансова звітність відповідає МСФЗ.

Обирали та застосовуємо облікові політики відповідно до МСБО № 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових політиках та помилки».

Подали інформацію (у тому числі облікові політики) та забезпечили доречну, достовірну, 
зіставну та зрозумілу інформацію.

Надали розкриття додаткової інформації для забезпечення спроможності користувачів 
зрозуміти вплив певних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові 
результати діяльності Компанії.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал оцінив здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
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-Компанія складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за 
принципом нарахування.

Компанія не згортала активи та зобов’язання або дохід та витрати, якщо тільки цього не 
вимагає або не дозволяє МСФЗ.

Компанія розкрила окремо активи та зобов’язання а також доходи та витрати.



Компанія робить припущення, що не відбудеться суттєвих коригувань та не має значних 
ризиків спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань у 
наступному фінансовому році.

Надаємо інформацію щодо розкриття інформації відповідно до МСБО №10 «Події 
після звітного періоду»

Подій після звітного періоду -  сприятливих та несприятливих подій, які відбувались після 
звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності -  не було.

Подій, які вимагають коригування після звітного періоду, коли Компанії необхідно 
коригувати суми, визнані у фінансовій звітності, або визнати раніше не визнані статті -  не 
було.

Директор

Г ол.бухгалтер Л.О. Віра

І.Б.Лазаренко


