
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПО МСФЗ 
 ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ. 
 (У тисячах українських гривень) 
 
ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ 
 
Підприємство засновано в 1995 році в формі Закритого акціонерного товариства як професійний 
учасник фондового ринку. В 2001 році змінена організаційно-правова форма компанії на 
Товариство з обмеженою відповідальністю без зміни напрямку діяльності. Компанія займає одне з 
провідних місць в своїй галузі і має позитивну репутацію на ринку депозитарних послуг . 
  
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Товариства: Україна, 08292, Київська область, 
місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, офіс 253. 
 
Підприємство  володіє Ліцензіями на  професійну діяльність на фондовому ринку, видані  
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: 

• ліцензія серії АЕ № 294626, видана НКЦПФР 16.12.2014р., датою прийняття рішення про 
видачу ліцензії – 02.06.2011р. (строком дії з 02.06.2011р. по 02.06.2016р.) на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами та 
брокерської діяльності; 

• ліцензія серії АЕ № 294645, видана НКЦПФР 16.12.2014р., датою прийняття рішення про 
видачу ліцензії – 08.10.2013р. (строком дії з 12.10.2013р. необмежений) на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної 
установи. 

 
УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
 
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. 
Податкове законодавство та законодавство у сфері обліку цінних паперів України постійно 
змінюється,  допускає можливiсть рiзних тлумачень i створює додатковi труднощi для компанiй, 
що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. 
 
Мiжнародна фінансова криза, волатiльность фондового ринку i iншi ризики зробили негативний 
вплив на український фiнансовий сектор. 
 
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд заходiв, що робляться урядом для 
пiдтримки зростання i внесення змiн в податкову, юридичну i нормативну базу.  
 
ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 
 
Основнi принципи складання звiтностi  
 
 Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi («МСФЗ») на основi iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових iнструментiв, 
якi були врахованi за справедливою вартiстю. Далi приводиться розкриття основних положень 
облiкової полiтики, на основi яких готувалася дана фiнансова звiтнiсть. Положення облiкової 
полiтики послiдовно застосовувалися по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодiв, 
за винятком спецiально обумовлених випадкiв. 
 
Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i 
складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «Про 
внесеннi змiн до Закону України ‘»Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi’» вiд 
12.05.2011 г. №3332-VI, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
 
 



 Перше застосування МСБО/ МСФЗ 
 
 З 01.01.2013 року Товариство прийняло МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Перша фiнансова 
звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ складається за 2013 рiк за станом на 31.12.2013 р.  
 
Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. У примiтках розкривається 
iнформацiя про характер основних коригувань статей та оцiнок, якi потрiбнi для приведення у 
вiдповiднiсть з МСФЗ. 
 
Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2013 р., а також сум, що стосуються всiх 
iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, виробляються у 
вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. 
 • Визнання пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям визнання згiдно з 
МСФЗ. 
 • Усi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, 
справедливої вартостi. 
ТОВАРИСТВО використовує вимогу МСФЗ 1 щодо ретроспективного застосування всiх 
стандартiв, що дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один 
звiтний перiод, оскiльки не представляється можливим перерахунок бiльш ранньої iнформацiї.  
 
 Функцiональною валютою є українська гривня. 
 
Офiцiйний курс долара США по вiдношенню до української гривнi, встановлений Нацiональним 
Банком України, склав 15,768556 грн. i 24,000667 грн. за один долар США на 31 грудня 2014 р. та 
на 31 грудня 2015 р. вiдповiдно.  
 
Основнi засоби 
 
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства 
вiдповiдно до МСБ0 16 «Основнi засоби». 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очікуваний термін корисного 
використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від класу, 
більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг,  для здійснення 
адміністративних  функцій. Після первинного визнання як активу основні засоби оцінюються за їх 
собiвартiстю мінус накопичена амортизація i накопичені збитки від зменшення корисності. 
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне 
обслуговування i витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, 
коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші 
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 
Амортизація відноситься на прибуток або збитки прямолінійним методом так, щоб вартість 
основних засобів зменшувалася до ліквідаційної вартості протягом строку експлуатації окремих 
активів. Нарахування амортизації починається з дати придбання за умовою, що відповідний об’єкт 
основних засобів введений в експлуатацію. У разі якщо товарно-матеріальні цінності придбані для 
подальшого використання в господарській діяльності товариства та відповідають ознакам об’єкта 
основних засобів відповідно до МСБО №16 «Основні засоби», збільшується відповідна група 
основних засобів на собівартість таких товарно-матеріальних цінностей.  
Остаточні термiни корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв, а 
також по окремим основним засобам, визначаються комiсiєю з приймання основних засобiв i 
затверджується керiвництвом Товариства. 
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якою 
актив класифікують як той, що мститься для продажу, або на дату, з якою припиняють визнання 
активу. 
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає вартість придбання i всі 
витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатації. 



Підприємство використовує метод оцінки основних засобів за історичною собівартістю. 
Надходження основних засобів були враховані за первісною вартістю. Первісна вартість включає 
витрати, безпосередньо пов'язані з придбання основних засобів. 
Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство чекає отримати за актив при 
його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на 
його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не 
представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 
Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється на рiвнi – 0. 
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати 
перiоду в момент їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв 
капiталiзується. Основнi засоби, призначенi для продажу, i що вiдповiдають критерiям визнання, 
враховуються вiдповiдно до МСФЗ 5. 
 
Резерви майбутнiх витрат i платежiв 
 
Резерви майбутнiх витрат i платежiв є нефiнансовими зобов'язаннями, з невизначеним термiном 
виконання або невизначенi по величинi. Резерви вiдбиваються, коли Товариство має поточне 
юридичне або узяте на себе добровiльне зобов'язання в результатi подiй, що сталися, i є 
вiрогiднiсть того, що для погашення цього зобов'язання буде потрiбно вибуття ресурсiв, що 
мiстять в собi майбутнi економiчнi вигоди, i iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму даного 
зобов'язання. 
 Резерви визначаються i переоцiнюються на кожну звiтну дату i включаються у фiнансову 
звiтнiсть за очiкуваною чистою приведеною вартiстю з використанням ставок дисконтування, 
застосовних до Товариства, якi вiдображають поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i 
специфiчнi ризики, властивi зобов'язанню. 
 Товариство визнає як резерви – резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду 
оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних 
попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину 
забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої 
працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як 
спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за 
попереднiй рiк. 
 
Податкова позицiя  
  
Податкова позицiя Товариства (потенцiйнi податковi витрати i активи) оцiнюється керiвництвом 
за станом на кожну звiтну дату. Зобов'язання по податку на прибуток признаються в сумах 
найбiльш вiрогiдних бути пiдтвердженими в разi їх заперечування податковими органами, на 
основi iнтерпретацiї поточного податкового законодавства. Зобов'язання по пенi, штрафам i 
податкам, окрiм податку на прибуток, за станом на звiтну дату признаються вiдповiдно до 
найбiльш вiрогiдної оцiнки керiвництва майбутнiх витрат по цих податках. 
 
Товарно-матерiальнi запаси 
 
Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 
Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй 
вартостi реалiзацiї.  Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання 
i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням i iншими витратами, якi понесенi при 
доставцi запасiв до їх нинiшнього мiсця розташування i приведення їх в належний стан. 
Оцiнку вибуття  матерiалiв,  палива, запасних частин, МБП  та iнших запасiв здiйснюється за 
iдентифiкованою собiвартiстю. 
  
  
Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв  
 



Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках в 
банках, розмiщенi до запитання або на термiн менше трьох мiсяцiв, якi на думку керiвництва 
Товариства на момент внесення на банкiвський рахунок в найменшiй мiрою схильнi ризикам 
зниження справедливої вартостi i невиконання зобов’язань. 
  
Податок на прибуток 
 
Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, 
якi дiють на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та 
вiдкладений податки i визнаються в прибутку або збитку за рiк. 
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити  щодо оподатковуваного 
прибутку або збитку за поточний i попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки 
розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi 
вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у 
складi операцiйних витрат.  
  
Операцiї, вираженi в iноземнiй валютi  
 
Функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта 
України – українська гривня («грн.») Грошовi активи переводяться у функцiональну валюту за 
офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним Банком України (НБУ) на вiдповiднi 
звiтнi дати. Прибутки та збитки, що виникають при здiйсненнi розрахункiв i перерахунку 
грошових активiв та зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим 
НБУ на кiнець року, вiдображаються у прибутку або збитку як фiнансовi доходи чи витрати. 
Перерахунок за курсом на кiнець року не проводиться вiдносно негрошових статей балансу, 
вимiрюваних за iсторичною вартiстю. 
  
Визнання доходу 
 
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 
достовiрно визначена. Дохiд з надання Товариством послуг, обумовлених договорами, протягом 
узгодженого часу, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються 
на основi загальної вартостi послуг. 
 
Фiнансовi iнвестицiї 
 
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової 
звiтностi класифiкуються за категорiями:  

- наявнi для продажу.  
- інвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням 

її змiн на прибуток або збиток.  
  
Передоплата  
 
Передоплата вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю . Передоплата списується на 
прибуток або збиток при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до неї. Якщо мається 
ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, 
балансова вартiсть передоплати пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення 
вiдображається в прибутку або збитку за рiк. 
 
 
Пенсiйнi зобов’язання  
 
В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює виплати в Державний пенсiйний фонд України 
вiдносно своїх спiвробiтникiв. Обов’язковi виплати в Державний пенсiйний фонд представляють 



собою пенсiйний план iз встановленими внесками та списуються на витрати в момент їх 
здiйснення i включаються до статтi «Витрати на соцiальнi заходи» у складi собiвартостi. 
  
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть  
 
Заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується за фактом виконання контрагентом своїх 
договiрних зобов’язань i враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективної ставки вiдсотка. 
 
Дебiторська заборгованiсть 
 
Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред’явленi покупцям та iншим особам на 
отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 
заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або 
операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 
класифiкована як поточна).  
 Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. У 
фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за 
чистою вартiстю реалiзацiї.  Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на 
пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу 
класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами:  
- понад 12 мiсяцiв.  
Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i 
враховуючи наявнiстi об’єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську 
заборгованiсть. Резерв сумнiвних боргiв формується 1 раз на рiк на дату балансу.  
 
Статутний капiтал 
  
Статутний капiтал включає в собi внески учасникiв.  
 
Дивiденди 
 
Товариство у поточному році нараховувало дивіденди учасникам у розмірі 480 тис.грн. згідно 
рішення, прийнятого Загальними Зборами учасників. 
  
 КЛЮЧОВI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
 
Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi впливають на вiдбиванi у фiнансовiй 
звiтностi суми та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового 
року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi 
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 
вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi 
судження, окрiм вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi 
чинять найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi 
можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та 
зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: 
 
Податкове законодавство. Податкове валютне та митне законодавство України допускають 
можливiсть рiзних тлумачень. 
 
Строки корисного використання основних засобiв. Об’єкти основних засобiв вiдображаються за 
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного 
використання об’єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва заснованого на досвiдi 
експлуатацiї подiбних об’єктiв основних засобiв. При визначеннi величини строку корисного 
використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об’єкта, темпи його технiчного 



застарiвання, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни в зазначених передумовах можуть 
вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. 
  
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ 
 
Пов’язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi 
сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi 
прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття 
iнформацiї щодо пов’язаних сторiн». При визначеннi того факту чи є сторони пов’язаними до 
уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов’язанi 
сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж непов’язаними сторонами, цiни i 
умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж непов’язаними сторонами.  
У рамках поточної дiяльностi Товариство  здiйснювало наступні операцiї з пов’язаними 
сторонами, а саме: 

- продаж частки у статутному капиталі що належала товариству, іншому учаснику на суму 
6685 тис.грн. Продаж частки був здійснений за номінальною вартістю. 

- надання поворотної безвідсоткової позики  на суму 1020 тис.грн. 
 
ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
 
Iстотних подiй для розкриття не вiдбулося. 
 
 
 
              Директор                            Прасолова Л.М. 


