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Примітка 1. "Загальна інформація про ТзОВ "Торгівець цінними паперами "Перша
глобальна ініціатива"
Примітка 1.1 "Загальна інформація про Товариство"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівець цінними паперами "Перша
глобальна ініціатива" (надалі Товариство) розташоване за адресою: 79035, Україна, Львів,
вул. Пасічна, 135
Код підприємства за ЄДРПОУ - 37205851
ТзОВ "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" зареєстроване
Виконавчим Комітетом Львівської міської ради 02.08.2010 р., номер запису в єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівпро 1 415 102 0000 024040.
Нова редакція статуту затверджена Загальними Зборами Учасників протокол № 10 від
26.02.2013 р. та зареєстрований Виконавчим Комітетом Львівської міської ради 12.03.2013
р. № 14151050005025040
Основними видами діяльності Товариства є:
- брокерська діяльність та дилерська діяльність;
- андеррайтинг;
- діяльність з управління цінними паперами;
- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
Операції з цінними паперами становлять виключний від професійної діяльності та не
можуть поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку крім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
У випадку, якщо здійснення будь-якого з вищезазначених видів діяльності потребує
спеціального дозволу (ліцензії), то Товариство здійснює таку діяльність лише за умови
отримання такого дозволу (ліцензії).
ТзОВ "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" провадить
господарську діяльність на підставі ліцензій Державної комісії з цінних паперів і фондового
ринку:
- професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами
– брокерська діяльність серія АВ № 581123, дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії 28.03.2011 № 289, дата видачі 28.03.2011; строк ліцензії 28.03.2011-28.03.2016;
- професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами
- дилерська діяльність серія АВ № 581124 дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії 28.03.2011 № 289, дата видачі 28.03.2011; строк ліцензії 28.03.2011-28.03.2016;
ТзОВ Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" є небанківською
фінансовою установою, Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку про
включення до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних
паперів реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 1796; дата включення в Реєстр
10.05.2011 р.
Середньоспискова чисельність працівників – 4 чол.
Управління Товариством здійснюють у вiдповiдностi з чинним законодавством
України та Статутом є:
- Загальні Збори учасників;
- Директор – виконавчий орган Товариства;
- Ревізійна комісія (ревізор Товариства);
Статутний капітал – 2000 тис. грн.
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Примітка 1.2 "Основи підготовки фінансової звітності"
Примітка 1.2.1 "Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності. Звіт про
відповідність МСФЗ"
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та
облікових оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в
діючій редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада з
МСФЗ) станом на 31.12 .2014 року.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився 31.12.2012 р., Товариство
подавало фінансову звітність у відповідності з національними загальноприйнятими
стандартами бухгалтерського обліку (П(с)БО). Дана фінансова звітність за звітний період,
що завершився 31.12.2014 р
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною
вартістю.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих
тисяч.
Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності до
ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
ТзОВ "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" застосовує МСФЗ,
які є чинними для періодів, що закінчуються 31.12.2014.
Дата звітності –31.12 .2014 за період, що почався 01.01.2014 і закінчився 31.12.2014.
Примітка 1.2.2 "Основи облікової політики та складання звітності"
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на
Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковому
кодексі України, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(с)БО),
МСФО, МСФЗ та інших.
Облікова політика Товариства на 2014 р. затверджена наказом від 25.12.2013 р. № 1
Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені,
незалежно від дати руху коштів за ними.
Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах
бухгалтерського обліку:
- повне висвітлення
- превалювання сутності над формою
- автономність
- обачність
- безперервність
- нарахування та відповідність доходів і витрат
- послідовність
- історична (фактична) собівартість.
Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб
не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому
становищу, на наступні звітні періоди.
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у
відповідності до вимог МСФЗ.
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова
звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за
первісною собівартістю або справедливою вартістю).
- при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою
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фактично сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін
на зобов'язання.
- при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання
звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення
розрахунку у поточний час.
Визнання та оцінка активів в Товаристві
Основні засоби – необоротні активи, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін
використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка
складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню,
та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у
якому він придатний для використання за призначенням. Основні засоби оцінюються за
собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із
поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція
тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від
використання цього об'єкта. Для нових основних засобів накопичена амортизація
перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об’єкта основних засобів таким
чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Для
визначення ринкової вартості об’єктів основних засобів використовуються три методи
оцінки, а саме: витратний, дохідний та порівняльний. На основі даних підходу, який на
думку оцінювача є найбільш надійним, встановлюється ринкова вартість об’єкта основних
засобів.
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість
нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання. Під час
експлуатації нематеріальні активи оцінюються за собівартістю або переоціненою вартістю.
Інші необоротні матеріальні активи – необоротні активи, вартість яких становить
до 2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною
вартістю , яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та
доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю
детальніше див. Примітку 1.2.2.2.
Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які
утримуються протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на
продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на
дату балансу за розрахунковою справедливою вартістю.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та
оцінюється за первісною вартістю.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної
вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю в національній,
валютах.
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та
швидкозношувані предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цінами придбання –
первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові
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платежі (крім тих, що згодом відшкодовуються Товариству). Первісною вартістю запасів, що
виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собівартість. Протягом 2014
року малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавались матеріальні цінності з
терміном використання до 1 року.
Запаси - активи, які:
− утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної
господарської діяльності;
− перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва;
− утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством/установою.
Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в Банках.
Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать.
Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку
в момент їх виникнення незалежно від дати надходження
Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх
виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. Витрати, які неможливо прямо
пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду,
в якому вони були здійснені, нарахування таких витрат здійснюється не рідше одного разу на
місяць.
Примітка 1.2.2.1 "Консолідована фінансова звітність"
Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.
Примітка 1.2.2.2 "Первісне визнання фінансових інструментів"
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які
безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів.
Протягом 2014 року по фінансові інструменти відображалися за собівартістю.
Примітка 1.2.2.3 "Спільна діяльність"
Протягом звітного та попереднього років в Товаристві не обліковувалися вклади у
спільну діяльність.
Примітка 1.2.2.4 "Інвестиційна нерухомість"
Станом на 31.12.2014 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю.
Примітка 1.2.2.5 "Основні засоби"
Станом на 31.12.2014 Товариство не має на обліку основних засобів. Основні
засоби і матеріальні цінності, необхідні для функціонування офісу, Товариство орендує.
Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до
2500 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).
Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100
відсотків його вартості.
Амортизація МНМА здійснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент
введення в експлуатацію.
Протягом звітного року Товариства не змінювало норми амортизації, терміни
корисного використання.
Під час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рішення про те, щоб основні засоби
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обліковувати за переоціненою залишковою вартістю, яка відповідає ринковій вартості.
Примітка 1.2.2.6 "Незавершені капітальні інвестиції"
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво,
реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену)
вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі
необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для
монтажу), що здійснюються підприємством.
Примітка 1.2.2.7 "Нематеріальні активи"
Нематеріальні активи зараховуються на баланс за собівартістю. Формування
собівартості НА залежить від способу надходження та згідно пп.18-24 МСБО 38. Строк
корисної експлуатації нематеріальних активів визначається Товариством самостійно при
визнанні НА активом, але не більше 120 місяців.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх
корисного використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні
амортизації НА є:
- термін корисної експлуатації об’єкта НА ,
- ліквідаційна вартість об’єкта НА
- метод амортизації.
При розрахунку амортизовуваної вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється до
нуля. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. НА з нульовою
залишковою вартістю значаться в обліку доти, доки існує можливість отримувати економічні
вигоди від їх використання.
Примітка 1.2.2.8 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи
вибуття"
У 2014 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів групи
вибуття.
Примітка 1.2.2.9 "Припинена діяльність"
Товариство не здійснювало припинення діяльності.
Примітка 1.2.2.10 "Податок на прибуток"
Оподаткування податком на прибуток товариства здійснюється на загальних
підставах.
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена за 2014 рік
18 %;
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здійснювалося Товариством відповідно до МСБО.
Примітка 1.2.2.11 "Порядок придбання та викупу Товариством часток"
Порядок придбання та викупу Товариством часток встановлюється відповідно до
чинного законодавства.
Протягом звітного року викуп часток учасників Товариство не здійснювало і
дивідендів не виплачувало.
Примітка 1.2.2.12 "Зобов’язання і резерви"
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо
на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду.
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Зобов'язання яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше
ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про
переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Примітка 1.2.2.13 "Капітал та виплата дивідендів"
Зареєстрований (пайовий) капітал являє собою номінальну вартість часток (вкладів)
учасників.
Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти:
Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів.
Додатковий капітал – вартість безкоштовно отриманих необоротних активів; суму
вкладеного засновниками капіталу понад статутний; накопичені курсові різниці, які
відображають у власному капіталі; інші складові додаткового капіталу
Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і
Статуту за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та
попередніх періоді.
Розподілені дивіденди, що виплачуються учасникам, включаються до складу інших
зобов'язань, коли обсяг дивідендів затверджено на загальних зборах на звітну дату.
Примітка 1.2.2.14 "Доходи та витрати"
Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства;
б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути
точно визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між
її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії
визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу і
витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання активів
Товариством іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті. Проценти
визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з
бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості
Товариства. Умовою визнання процентів є імовірність отримання Товариством економічної
вигоди.
Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування
доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання
(отримання) послуги, реалізації продукції..
У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати:
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
- процентні доходи і витрати;
- дохід у вигляді дивідендів;
- доходи від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- витрати на формування спеціальних резервів Товариства;
- податок на прибуток.
Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із
застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством
обліковою політикою.
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Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками
класів 7, 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком
за квартал та в кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 " Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)”.
Примітка 1.2.2.15 "Взаємозалік статей активів і зобов’язань"
Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в
випадках, передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань, або доходів та
витрат як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме: кредиторської та
дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб.
Товариством в 2014 році не проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської
заборгованості .
Примітка 1.2.2.16 "Орендовані активи"
Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де
Товариство є орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати
на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне
обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди
визнаються як доходи на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим
витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх
виникнення. Амортизація наданого в оренду основного засобу відноситься на витрати на
загальних підставах.
Примітка 1.2.2.17 "Запаси"
Запаси оцінюють Товариством за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста
вартість реалізації.
До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, переробку та інші
витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та
приведення їх у теперішній стан.
Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 1 року вважаються
малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП), які не амортизуються, їх вартість
відноситься на операційні витрати Товариства.
Зазвичай, витрати взаємозамінних одиниць визначаються, використовуючи формулу
ФІФО. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову ціну продажу в ході звичайної
діяльності за вирахуванням витрат з продажу.
Примітка 1.2.2.18 "Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок"
Протягом 2014 року Товариство не вносило зміни до Облікової Політики
Примітка 1.2.2.19 "Винагороди персоналу"
Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами
(включаючи відпустку) оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по
персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в
результаті невикористаних прав.
Товариство сплачує фіксовані внески до незалежних органів та страхує окремих
співробітників, якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має
юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих
внесків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам.
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Примітка 1.2.2.20 "Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики
та оцінки невизначеності"
При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та
припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.
Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими
судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на
фінансову звітність.
У Товаристві відсутні відстрочені податкові активи.
Примітка 2. "Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою
діяльність"
З лютого 2014 року Україна фактично знаходиться в стані війни з Російською
федерацією через що зазнала значних втрат вітчизняна економіка. Однак, вони є наслідком
не тільки зовнішньої агресії, а насамперед – накопичених упродовж тривалого часу
відсутності базових умов сталого економічного розвитку. Незважаючи на вимушені заходи
жорсткої економії у фінансово-бюджетній сфері та енергетиці, обвал курсу гривні, зниження
життєвого рівня, суспільна підтримка дій Президента і Прем’єр-міністра зберігається на
досить високому рівні. Видається, що за такої зовнішньої підтримки країни і внутрішньої – її
політичних лідерів – економічна криза може бути не лише подолана, але й використана для
масштабної реструктуризації економіки.
Примітка 3 . "Основні засоби (р. 1010-1012, Баланс(Звіт про фінансовий стан)"
Усі аспекти облікової політики Основних засобів описано в Примітці 1.2 Відомості
щодо руху основних в 2013, 2014 роках наведено в таблиці 1. В 2014 роках в Товаристві не
було активів класифікованих Товариством як активи призначені для продажу.
В ряд. 1010,1011,1012 звіту про фінансовий стан (балансу)- відображено інформацію
відносно основних засобів виробничого характеру.
Примітка 4. "Фінансові інвестиції"
Протягом 2013 та 2014 років в Товаристві обліковувалися у складі поточних
фінансових інвестицій в акції українських підприємств. Товариство обліковує в своєму
портфелі станом на 31.12.2014 р. акції декількох українських емітента, які обертається на
біржі. Операції купівлі-продажу акцій здійснювались на позабіржовому ринку за договірною
ціною. Виходячи з принципу обачності і економічної і політичної нестабільності в країні
портфель цінних паперів не переоцінювався і обліковувався за собівартістю
Товариство не має часток у статутному капіталі інших підприємств.
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Примітки до річної фінансової звітності ТзОВ "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" за рік,
що закінчився 31.12.14р
Таблиця 1 (тис. грн.)
Залишок на початок року

Групи основних засобів

1
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Інші нематеріальні активи
Разом

Вибуло за рік

Надійшло
за рік

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

3

4

1

1

1

1

5
31.12.2013

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

8

9

Інші зміни за рік
Нараховано
амортизації
за рік

10

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1

знос

31.12.2014
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Інші нематеріальні активи
Разом

1

1
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Примітки до річної фінансової звітності ТзОВ "Торгівець цінними
паперами "Перша глобальна ініціатива" за рік, що закінчився 31.12.14р
Примітка 5. "Запаси (р. 1100, ф.1, Баланс)"
В рядках 1100 Звіту про фінансовий стан (Баланс) відповідно до облікової політики
обліковуються запаси Товариства, призначені для функціонування офісу та надання
фінансових послуг- основної діяльності діяльності Товариства. У 2014 р. запасів в обліку
Товариства не було.
Примітка 6. "Грошові кошти Товариства (р. 1165,1166,1167 ф.1, Баланс)"
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках.
Залишків коштів в касі Товариства в 2014 р. жодного дня не було. В рядку 1167 Звіту про
фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено кошти лише в
національній валюті.
Іншими коштами в Товариство не володіє.
Примітка 7. "Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155, ф.1, Баланс)"
Основні принципи обліку дебіторської заборгованості наведені в примітці 1.2.
Класифікація дебіторської заборгованості за видами наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 (тис.грн.)
Найменування показника
1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість

на 31.12.2014
2
594
2
1

на 31.12.2013
3
3176
1

Всі наведені суми є короткостроковими. Уся дебіторська заборгованість була
переглянута на предмет знецінення. Під дебіторську заборгованість за товари, роботи
послуги резерву нараховано не було.
Примітка 8. "Резерви за зобов’язаннями (р. 1690, ф.1, Баланс)"
Сума донарахованих резервів має відображатись в статті "Інші поточні
зобов’язання" Звіту про фінансовий стан (Балансу). В 2013 і в 2014 р.р. такі резерви не
нараховувались
Примітка 9. "Поточні зобов’язання, ряд. 1600–1690, ф.1, звіту про фінансовий стан,
(балансу)" (табл.3)
Таблиця 3 (тис.грн.)
Найменування статті
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Розрахунки з бюджетом
в т.ч. із податку на прибуток
Розрахунках за страхуванням
Розрахунки з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
Разом:

На 31.12.2014
24728
62
47
2
24792

На 31.12.2013
20
104
15
2092
2216

Кредиторська заборгованість відображена в Балансі на кінець звітного періоду
носить поточний характер і не вважається простроченою.
Примітка 10. "Зареєстрований капітал (р. 1400, ф.1, Звіт про фінансовий стан
(Баланс) (таблиця 4).
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Примітки до річної фінансової звітності ТзОВ "Торгівець цінними
паперами "Перша глобальна ініціатива" за рік, що закінчився 31.12.14р
Таблиця 4 (тис.грн.)
Рядок

1
2
3
4
5
6
7

Найменування статті

Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

На 31.12.2014

На 31.12.2013

2000
640
-

2000
351
-

За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було.
В рядку "Резервний капітал" відповідно до облікової політики обліковуються кошти
резервного фонду, який Товариство створює за рахунок щорічних відрахувань від
нерозподіленого прибутку до досягнення фондом розміру 25% зареєстрованого капіталу.
Резервного фонду Товариство від дня існування не створювало.
Примітка 11. "Доходи та витрати Товариства наведені в Звіті про фінансові
результати, ф.2 (Звіті про сукупний дохід)"
Розшифровка доходів і витрат, отриманих Товариством , наведена в таблиці 5 (тис.
грн.)
Таблиця 5 (тис.грн.)
Статті
Код
На 31.12.14 На 31.12.13
звіту
Доходи
Чистий дохід від реалізації
р.2000
49324
15920
В т.ч. від реалізації фінансових інвестицій
р.2000
144
15789
від реалізації послуг за брокерськими
р.2000
(коміс.винагорода)
договорами купівлі-продажу цінних паперів
49180
131
Інші операційні доходи
р.2120
Інші доходи
р.2240
Інші фінансові фоходи
Р.2220
Інші доходи
р.2240
Всього доходів:
49324
15920
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
р.2050
робіт, послуг)
48841
15659
В т.ч. собівартість реалізованих фінансових
р.2050
інвестицій
48841
15659
Адміністративні витрати
р.2130
147
135
Інші операційної витрати
р.2180
В т.ч. безнадійна заборгованість
р.2180
Інші витрати
р.2270
Всього витрат:
48988
15794
Операції з купівлі-продажу фінансових інвестицій обліковувались у складі
операційної діяльності, оскільки Товариство є ліцензованим торгівцем цінними паперами.
Комісійна винагорода від надання послуг за договорами доручення і комісії обліковувалась
у складі доходів від операційної діяльності.
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Розшифровка елементів операційних витрат наведена в таблиці 6.
Таблиця 6 (тис.грн.)
Статті

На 31.12.14

На 31.12.13

матеріальні затрати
витрати на оплату праці
72
65
відрахування на соціальні заходи
27
24
амортизація
інші операційні витрати
48
46
в т.ч. витрати на оренду
19
19
телекомунікаційні, інформаційні
послуги
9
4
обов"язкове професійне навчання
3
4
послуги аудитора
3
3
послуги зберігача
5
3
обов"язкові членські внески до
саморегулівної організації
4
3
Всього витрат:
147
135
Збільшення витрат на оплату праці зумовлене збільшенням фонду оплати праці при
збереженні кількості працівників у Товаристві.
Примітка 12. «Податок на прибуток(р. 2300, ф.2, Звіту про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)»
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на
загальних підставах .
Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена з 1 січня
2014 року по 31 грудня 2014 року – 18 %.
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на
прибуток здійснювалося Товариством відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
Примітка 13. "Операції з пов’язаними особами"
Серед учасників Товариства немає осіб – нерезидентів, також є учасники, доля у
статутному капіталі яких складає більше 20 %., які мають суттєвий вплив. Посаду
директора Товариства займає учасник Товариства з суттєвим впливом.
Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі виплати
працівникам обумовлені трудовими контрактами.
Відносини, що виникали у Товариства з пов’язаними сторонами, наведено в табл. 7
Таблиця 7, тис. грн.
Статті
Всього
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість

3774
2216

На 31.12.13
В т.ч. операції з
пов’язаними
сторонами
2090

На 31.12.14
В т.ч. операції з
пов’язаними
сторонами
597
24792
1445

Всього

Операції з пов’язаними сторонами були здійснені на умовах, еквівалентних умовам,
що домінують в операціях між незалежними сторонами.
Примітка 14. "Потенційні зобов’язання Товариства"
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані
активи, товари, послуги. Станом на 31.12.2014 року Товариство не мало зобов’язань за
придбані активи, товари, послуги , які б воно не сплачувало своєчасно згідно з укладеними
договорами.
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