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Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні від омості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРНЕТ

ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код  за ЄД РПОУ 37850512

4. Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Мелітополь, 72313,
пр-т 50-річчя Перемоги, буд инок 18/1

5. Міжміський код , телефон та факс (0619)448345, (0619)448150

6. Електронна поштова ад реса support@internet-gt.ru

ІІ. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії 23.04.2014

(д ата)

2. Річна інформаця опублікована у

82(1835), бюлетень "Від омості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

30.04.2014

(д ата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.internet-gt.ru, www.internet-
gt.org

(ад реса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014

(д ата)
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Товариство не має лiцензiй (д озволів) на окремi вид и д iяльностi. Емiтент участі в створенні юрид ичних осіб не



приймав. В Товаристві не створено посад у корпоративного секретаря. Iнформацiя про органи управлiння емiтента в
розд ілі "Основні від омості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
Послугами рейтингових агентств не користовувалися. За результатми звітного та поперед нього років рішення про
виплату д ивід енд ів не приймалося. Облiгацiї (буд ь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери,
сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. Фактiв викупу власних
акцiй за звiтний перiод  не було. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої прод укцiї, та iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних вид iв прод укцiї не заповнювались тому, що вид  д iяльностi емiтента не
класифiкується як переробна, д обувна, або виробництво та розпод iлення електроенергiї, газу та вод и за
класифiкатором вид iв економiчної д iяльностi. Гарантiї третiх осiб при реєстрації випуску боргових цiнних паперiв не
над авалися, розміщення боргових цінних паперів не зд ійснювалося. Товариство не має зобов`язань за
облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права. Iпотечне покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв
вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi
облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.
Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає код ексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення практики корпоративного управлiння" не вказана
д ата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не
заповнюється. В розд ілі "Основні від омості про емітента" замість серії та номера свід оцтва про д ержавну
реєстрацію навед ено серію та номер виписки з ЄД РПОУ. У розд ілі "Текст ауд иторського висновку (звіту)" не
навод иться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, д ату вид ачі та строк д ії свід оцтва про внесення
д о реєстру ауд иторських фірм, які можуть провод ити ауд иторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Від омості про ауд иторський висновок
(звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. В розд ілі "Інформація про засновників та/або
учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників
Товариства, їх від соток у статутному капіталі на момент створення Товариства. Емітент є публічним акціонерним
товариством, тому фінансова звітність склад ається від повід но д о міжнарод них станд артів, а річна фінансова
звітність за П(С)БО не навод иться. У звітному період і основні засоби у емітента від сутні.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРНЕТ
ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

2. Серія і номер свід оцтва про д ержавну реєстрацію
юрид ичної особи (за наявності)

ААВ №026628

3. Д ата провед ення д ержавної реєстрації 21.09.2011

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 1500000

6. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать
д ержаві

0

7. Від соток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
перед ано д о статутного капіталу д ержавного
(національного) акціонерного товариства та/або
холд ингової компанії

0

8. Серед ня кількість працівників (осіб) 42

9. Основні вид и д іяльності із зазначенням найменування
вид у д іяльності та код у за КВЕД

62.02 - Консультування з питань інформатизації

62.01 - Комп'ютерне програмування

63.11 - Оброблення д аних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов'язана з ними д іяльність

10. Органи управління під приємства д /н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публічне акціонерне товариство “Перший Український
Міжнарод ний банк”

2) МФО банку 334851

3) Поточний рахунок 26001962492073

4) Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство “Перший Український
Міжнарод ний банк”

5) МФО банку 334851

6) Поточний рахунок 26001962492073



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юрид ично ї
о со би засно вника та/або

учасника

Ко д  за ЄДРПОУ
засно вника та/або

учасника

Місц езнахо д ження Від со то к акц ій (часто к, паїв),
які належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї
кілько сті)

д /н д /н д /н д /н

Прізвище, ім'я, по
батько ві фізично ї о со би

Серія, но мер, д ата вид ачі та
найменування о ргану, який вид ав

паспо рт*

Від со то к акц ій (часто к, паїв),
які належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї
кілько сті)

Волков Олександ р
Миколайович

д /н, д /н, д /н 100

Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

1) посад а Д иректор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Волков Олександ р Миколайович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1981

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 2

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Д иректор, ТОВ “Імекс-Бі Текнолод жі”

8) д ата обрання та термін, на який обрано 12.09.2011, 3 роки

9) опис Д ИРЕКТОР є од ноосібним виконавчим органом Товариства, який
зд ійснює управління поточною д іяльністю Товариства. Д о
компетенції д иректора належить вирішення всіх питань,
пов’язаних з керівництвом поточною д іяльність Товариства, крім
питань, що належать д о виключної компетенції загальних зборів
та нагляд ової рад и. Д иректор вправі без д овіреності д іяти від
імені Товариства згід но Статуту та чинного законод авства.
Д иректор має право: - першого під пису під  фінансовими та
іншими д окументами Товариства; - від кривати у банківських
установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - під писувати
всі правочини, що уклад аються Товариством на суму, що не
перевищує 10% вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Товариства, або при наявності рішення про
їх уклад ання від повід ного органу;що уклад аються Товариством
при наявності рішення про їх уклад ання від повід ного органу; -
вид авати та під писувати накази та розпоряд ження, що є
обов’язковими д ля виконання всіма працівниками Товариства; -
пред ставляти інтереси Товариства у від носинах з д ержавними й
іншими органами, під приємствами, установами та організаціями.
Обов'язки: вимогу акціонерів, органів та посад ових осіб
Товариства зобов’язаний над авати можливість ознайомитися з
інформацією про д іяльність Товариства в межах, встановлених
законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; д іяти
в інтересах Товариства д обросовісно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; д отримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим д оступом, не
розголошувати конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка
стала від омою у зв'язку із виконанням функцій д иректора,
особам, які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
керуватися у своїй д іяльності чинним законод авством України,
Статутом Товариства, іншими внутрішніми д окументами
Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами
акціонерів та нагляд овою рад ою Товариства. Розмір виплаченої
винагород и за 2013 рік склав 65,97 тис.грн., в натуральній формі
винагород у не отримував. Змін у персональному склад і щод о
посад ової особи у звітному період і не було. Непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини немає. Стаж
керівної роботи 3 роки. Посад и, які особа обіймала протягом
останніх 5 років: д иректор. Особа обіймає посад у д иректора ТОВ
“Імекс-Бі Текнолод жі”, місцезнаход ження: 72313, Запорізька обл.,
місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, буд инок
18/1. Посад ова особа не над ала згод и на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Голова нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Чернецький Максим Олегович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1989

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 0

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

не працював

8) д ата обрання та термін, на який обрано 12.09.2011, 3 роки

9) опис НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що зд ійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законод авством України, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу. Голова нагляд ової рад и
організовує її роботу, скликає засід ання нагляд ової рад и та
головує на них, від криває загальні збори, організовує обрання
секретаря загальних зборів, зд ійснює інші повноваження,
перед бачені Статутом та Положенням про нагляд ову рад у.
Голова нагляд ової рад и від  імені Товариства під писує контракт з
д иректором Товариства. Голова нагляд ової рад и від  імені
Товариства під писує цивільно-правові або труд ові д оговори



(контракти) з головою та членом ревізійної комісії. Члени
нагляд ової рад и мають право: 1) отримувати повну, д остовірну
та своєчасну інформацію про Товариство, необхід ну д ля
виконання своїх функцій. Знайомитися із д окументами
Товариства, отримувати їх копії, а також копії д окументів д очірніх
під приємств Товариства; 2) вимагати скликання засід ання
нагляд ової рад и Товариства; 3) над авати у письмовій формі
зауваження на рішення нагляд ової рад и Товариства; 4)
отримувати справед ливу винагород у та компенсаційні виплати за
виконання функцій члена нагляд ової рад и. Члени нагляд ової
рад и зобов'язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, д обросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у
своїй д іяльності чинним законод авством України, Статутом
Товариства, Положенням про нагляд ову рад у, іншими
внутрішніми д окументами Товариства; 3) виконувати рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів та нагляд овою рад ою
Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах
акціонерів, засід аннях нагляд ової рад и. Завчасно повід омляти
про неможливість участі у загальних зборах акціонерів
Товариства та засід аннях нагляд ової рад и із зазначенням
причини від сутності; 5) д отримуватися встановлених у Товаристві
правил та процед ур щод о уклад ання правочинів, у вчиненні яких
є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6 ) д отримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка
стала від омою у зв'язку із виконанням функцій члена нагляд ової
рад и, особам, які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій
рад і повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Винагород у, в т.ч. в натуральній формі, в 2013 році
особа не отримувала. Змін у персональному склад і щод о
посад ової особи у звітному період і не було. Непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини немає. Стаж
керівної роботи від сутній. Посад и, які особа обіймала протягом
останніх 5 років: Голова нагляд ової рад и. Посад  на інших
під приємствах не обіймає. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Член нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Устюжина Інна Ігорівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1988

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 0

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

не працювала

8) д ата обрання та термін, на який обрано 12.09.2011, 3 роки

9) опис НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що зд ійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законод авством України, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу. Члени нагляд ової рад и
мають право: 1) отримувати повну, д остовірну та своєчасну
інформацію про Товариство, необхід ну д ля виконання своїх
функцій. Знайомитися із д окументами Товариства, отримувати їх
копії, а також копії д окументів д очірніх під приємств Товариства;
2) вимагати скликання засід ання нагляд ової рад и Товариства; 3)
над авати у письмовій формі зауваження на рішення нагляд ової
рад и Товариства; 4) отримувати справед ливу винагород у та
компенсаційні виплати за виконання функцій члена нагляд ової
рад и. Члени нагляд ової рад и зобов'язані: 1) д іяти в інтересах
Товариства, д обросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; 2) керуватися у своїй д іяльності чинним
законод авством України, Статутом Товариства, Положенням про
нагляд ову рад у, іншими внутрішніми д окументами Товариства; 3)
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
нагляд овою рад ою Товариства; 4) особисто брати участь у
загальних зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової рад и.
Завчасно повід омляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засід аннях нагляд ової рад и із
зазначенням причини від сутності; 5) д отримуватися
встановлених у Товаристві правил та процед ур щод о уклад ання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт
інтересів); 6 ) д отримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим д оступом. Не розголошувати
конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала від омою у
зв'язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и, особам,
які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій
рад і повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Винагород у, в т.ч. в натуральній формі, в 2013 році
особа не отримувала. Змін у персональному склад і щод о
посад ової особи у звітному період і не було. Непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини немає. Стаж
керівної роботи від сутній. Посад и, які особа обіймала протягом



останніх 5 років: член нагляд ової рад и. Посад  на інших
під приємствах не обіймає. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Волкова Тетяна Олександ рівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1957

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 28

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Головний бухгалтер, ТОВ “Інтернет Консалтинг”

8) д ата обрання та термін, на який обрано 12.09.2011, 3 роки

9) опис Ревізійна комісія є органом Товариства, який зд ійснює перевірку
фінансово-господ арської д іяльності Товариства. Ревізійна
комісія д ля реалізації своїх функцій має право: - витребувати у
Товариства д окументи стосовно фінансово-господ арської
д іяльності Товариства; - вимагати скликання засід ань нагляд ової
рад и та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції д о
поряд ку д енного загальних зборів; - вимагати від  працівників
Товариства пояснень з питань, що від несені д о компетенції
ревізійної комісії; - зд ійснювати інші д ії, перед бачені Статутом та
чинним законод авством. Члени ревізійної комісії мають право
бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань поряд ку д енного з правом д орад чого голосу, в разі коли
вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право
брати участь у засід аннях нагляд ової рад и за її запрошенням
або вимогою. Д иректор Товариства повинен забезпечити членам
ревізійної комісії д оступ д о інформації та над ати всі д окументи
про фінансову-господ арську д іяльність Товариства, в тому числі:
установчі д окументи та внутрішні положення Товариства,
д окументи, що під тверд жують права Товариства на майно,
протоколи загальних зборів та розпоряд чі д окументи д иректора,
річну фінансову звітність, д окументи бухгалтерського обліку,
д окументи звітності, що под аються від повід ним д ержавним
органам, проспекти емісій та свід оцтва про реєстрацію випусків
цінних паперів Товариства, перелік афілійованих осіб Товариства
із зазначенням належних їм акцій та інші д окументи, перед бачені
законод авством та внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізійна комісія зобов’язана: - під тверд жувати д остовірність
д аних, що містяться у звітах та інших фінансових д окументів або
встановлювати факт їх нед остовірності; - інформувати нагляд ову
рад у та виконавчий орган про виявлені факти порушення
встановленого законод авством поряд ку вед ення бухгалтерської
звітності та зд ійснення фінансово-господ арської д іяльності; -
над авати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 д нів д о д ати
провед ення чергових загальних зборів висновок за під сумками
перевірки фінансово-господ арської д іяльності Товариства за рік;
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посад овими особами; -
зд ійснювати інші д ії, перед бачені Статутом та чинним
законод авством. Члени ревізійної комісії зобов’язані
д отримуватися встановленого в Товаристві режиму
конфід енційної таємниці від носно д окументів, д оступ д о яких
вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати
інформацію, що має статус інсайд ерської. Винагород у, в т.ч. в
натуральній формі, в 2013 році особа не отримувала. Змін у
персональному склад і щод о посад ової особи у звітному період і
не було. Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові
злочини немає. Стаж керівної роботи 28 років. Посад и, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний
бухгалтер, Голова ревізійної комісії. Обіймає посад у головного
бухгалтера, ТОВ “Інтернет Консалтинг”, 72313, Запорізька обл.,
місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, буд инок
18/1. Посад ова особа не над ала згод и на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Клюшнікова Альона Віталіївна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1985

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 2

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

д /н

8) д ата обрання та термін, на який обрано 12.09.2011, 3 роки

9) опис Ревізійна комісія є органом Товариства, який зд ійснює перевірку
фінансово-господ арської д іяльності Товариства. Ревізійна



комісія д ля реалізації своїх функцій має право: - витребувати у
Товариства д окументи стосовно фінансово-господ арської
д іяльності Товариства; - вимагати скликання засід ань нагляд ової
рад и та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції д о
поряд ку д енного загальних зборів; - вимагати від  працівників
Товариства пояснень з питань, що від несені д о компетенції
ревізійної комісії; - зд ійснювати інші д ії, перед бачені Статутом та
чинним законод авством. Члени ревізійної комісії мають право
бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань поряд ку д енного з правом д орад чого голосу, в разі коли
вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право
брати участь у засід аннях нагляд ової рад и за її запрошенням
або вимогою. Д иректор Товариства повинен забезпечити членам
ревізійної комісії д оступ д о інформації та над ати всі д окументи
про фінансову-господ арську д іяльність Товариства, в тому числі:
установчі д окументи та внутрішні положення Товариства,
д окументи, що під тверд жують права Товариства на майно,
протоколи загальних зборів та розпоряд чі д окументи д иректора,
річну фінансову звітність, д окументи бухгалтерського обліку,
д окументи звітності, що под аються від повід ним д ержавним
органам, проспекти емісій та свід оцтва про реєстрацію випусків
цінних паперів Товариства, перелік афілійованих осіб Товариства
із зазначенням належних їм акцій та інші д окументи, перед бачені
законод авством та внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізійна комісія зобов’язана: - під тверд жувати д остовірність
д аних, що містяться у звітах та інших фінансових д окументів або
встановлювати факт їх нед остовірності; - інформувати нагляд ову
рад у та виконавчий орган про виявлені факти порушення
встановленого законод авством поряд ку вед ення бухгалтерської
звітності та зд ійснення фінансово-господ арської д іяльності; -
над авати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 д нів д о д ати
провед ення чергових загальних зборів висновок за під сумками
перевірки фінансово-господ арської д іяльності Товариства за рік;
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посад овими особами; -
зд ійснювати інші д ії, перед бачені Статутом та чинним
законод авством. Члени ревізійної комісії зобов’язані
д отримуватися встановленого в Товаристві режиму
конфід енційної таємниці від носно д окументів, д оступ д о яких
вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати
інформацію, що має статус інсайд ерської. Винагород у, в т.ч. в
натуральній формі, в 2013 році особа не отримувала. Змін у
персональному склад і щод о посад ової особи у звітному період і
не було. Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові
злочини немає. Стаж керівної роботи 2 роки. Посад и, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: д иректор, заступник
головного бухгалтера, член ревізійної комісії. Обіймає посад у
Д иректора ТОВ “Інтелектуальні активи”, місцезнаход ження: 01133,
м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇ НКИ, буд инок 26. Посад ова особа
не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

1) посад а Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Кириченко Ірина Анатоліївна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1981

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 1

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Асистент ауд итора, ТОВ “Ауд иторська фірма “Професіонал —
Ауд ит”

8) д ата обрання та термін, на який обрано 03.04.2012, безстроково

9) опис Повноваження: Головний бухгалтер пред ставляє iнтереси
пiд приємства в виконавчих органах д ержавної влад и
,арбитраже? iнш. установах; має право д ругого пiд пису на
фiнансово-господ арчих д окументах; д оклад ає керiвництву про
виявленi нед олiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї
по уд осконаленню роботи; пов'язанi та перед баченi посад овою
iнструкцiєю. Обов`язки: - Організує роботу бухгалтерської служби,
контроль за від ображенням на рахунках бухгалтерського обліку
всіх господ арських операцій; забезпечує вед ення
бухгалтерського обліку, склад ання фінансової звітності, зд ійснює
заход и щод о над ання повної, правд ивої та неуперед женої
інформації про фінансовий стан, результати д іяльності та рух
коштів під приємства. Розмір виплаченої винагород и за 2013 рік
склав 37,06 тис.грн., в натуральній формі винагород у не
отримувала. Змін у персональному склад і щод о посад ової
особи у звітному період і не було. Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини немає. Стаж керівної роботи 1 рік.
Посад и, які особа обіймала протягом останніх 5 років: асистент
ауд итора, головний бухгалтер. Особа обіймає посад у Асистента
ауд итора ТОВ “Ауд иторська фірма “Професіонал — Ауд ит”,
місцезнаход ження: 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, буд инок 42, квартира 108. Посад ова особа
не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

___________



* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних. У разі ненад ання згод и
посад ової особи на розкриття паспортних д аних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щод о фізичних осіб.

2. Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

По сад а Прізвище,
ім'я, по

батько ві
фізично ї

о со би або
по вне

найменування
юрид ично ї

о со би

Паспо ртні
д ані

фізично ї
о со би
(серія,
но мер,

д ата
вид ачі,
о рган,
який

вид ав)*
або  ко д  за

ЄДРПОУ
юрид ично ї

о со би

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д иректор Волков
Олександ р
Миколайович

д /н, д /н, д /н 827012 55.1341 827012 0 0 0

Голова
нагляд ової
рад и

Чернецький
Максим
Олегович

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Член
нагляд ової
рад и

Устюжина Інна
Ігорівна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Голова
ревізійної
комісії

Волкова Тетяна
Олександ рівна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Член
ревізійної
комісії

Клюшнікова
Альона
Віталіївна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Кириченко
Ірина
Анатоліївна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Усього 827012 55.1341 827012 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних.



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента

Найменування
юрид ично ї

о со би

Ко д  за
ЄДРПОУ

Місц езнахо д ження Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

ОТОЛВІН
ЕНТЕРПРАЙЗІС
ЛТД

д /н Кіпр, д /н, д /н,
ЛІМАССОЛ, РОУСС
ТАУЄР, БУД  10,
реєстр.номер
юр.особи 290270

540000 36 540000 0 0 0

Прізвище,
ім'я, по

батько ві
фізично ї

о со би*

Серія, но мер, д ата вид ачі
паспо рта, найменування

о ргану, який вид ав
паспо рт**

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

Волков
Олександ р
Миколайович

д /н, д /н, д /н 827012 55.1341 827012 0 0 0

Усього 1367012 91.1341 1367012 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не д ала згод и на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних

збо рів*

черго ві по зачерго ві

X  

Д ата
провед ення

24.04.2013

Кворум
зборів**

91

Опис Перелік питань, що розгляд алися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затверд ження поряд ку провед ення
загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту д иректора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» про результати фінансово-
господ арської д іяльності Товариства за 2012 рік та його затверд ження.
3. Розгляд  звіту Нагляд ової рад и Товариства за 2012 рік та його затверд ження.
4 . Розгляд  звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» за 2012 рік
та їх затверд ження.
5. Затверд ження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6 . Затверд ження поряд ку розпод ілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямів д іяльності Товариства на 2013 рік. 
8. Поперед нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як од ного року з д ати прийняття такого рішення, та над ання повноважень на уклад ання таких
правочинів.
9 . Затверд ження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році д о моменту
провед ення загальних зборів.
10. Затверд ження рішення Засновника Товариства від  12.09.2011р. щод о визначення внутрішніх
положень, необхід них у д іяльності Товариства, та їх затверд ження.
11. Внесення змін д о Положення про нагляд ову рад у шляхом затверд ження його нової ред акції.
12. Затверд ження умов д оговорів, уклад ених з Головою та членами нагляд ової рад и,
затверд ження розміру їх винагород и, затверд ження особи (осіб), яка під писала д оговори з
Головою та членами нагляд ової рад и.
Осіб, що под авали пропозиції д о питань поряд ку д енного, не було. Ініціатором скликання
загальних зборів була нагляд ова рад а Товариства.
Результати розгляд у питань поряд ку д енного:
1. Обрати Головою зборів Чернецького Максима Олеговича, Секретарем зборів Устюжину Інну
Ігорівну; лічильну комісію обрати у склад і: Голова лічильної комісії Юсупова Галина Над ировна,
член лічильної комісії Сід ак Галина Георгіївна. Затверд ити наступний поряд ок провед ення
загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях поряд ку д енного - д о 20 хв.;
запитання, д овід ки д оповід ачам - д о 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затверд ити звіт д иректора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» про результати фінансово-
господ арської д іяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затверд ити звіт Нагляд ової рад и Товариства за 2012 рік.
4 . Затверд ити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» за 2012
рік.
5. Затверд ити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6 . Затверд ити наступний поряд ок розпод ілу прибутку Товариства за 2012 рік: не розпод іляти та
від нести д о нерозпод іленого прибутку.
7. Основними напрямами д іяльності Товариства у 2013 році залишаються консультування з питань
iнформатизацiї; комп'ютерне програмування; оброблення д аних, розміщення інформації на веб-
вузлах і пов'язана з ними д іяльність; веб-портали; рекламні агентства; посеред ництво в
розміщенні реклами в засобах масової інформації.
8. Поперед ньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом
не більш як од ного року з д ати прийняття такого рішення:
1) прид бання цінних паперів або корпоративних прав інших емітентів (сукупна гранична вартість 30
000 000 грн.).
Уповноважити зд ійснювати д ії щод о забезпечення уклад ання та під писання таких правочинів
д иректора Товариства.
9 . Затверд ити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році д о моменту
провед ення загальних зборів:
1)Покупка корпоративних прав ТОВ «Айті Аутсорсинг».
2)Над ання Компанії EMEXB LTD невиключної ліцензії на використання твору Комп'ютерна
програма "Програмне забезпечення «NoSQL бази д аних".
10. Затверд ити рішення Засновника Товариства від  12.09.2011 року щод о визначення внутрішніх
положень, необхід них в д іяльності Товариства, та їх затверд ження.
11. Затверд ити внесення змін д о Положення про нагляд ову рад у, виклавши його в новій ред акції.
12. Затверд ити умови д оговорів, уклад ених з Головою та членами нагляд ової рад и, затверд ити
розмір їх винагород и згід но уклад ених д оговорів. Затверд ити Д иректора Товариства, як особу яка
під писала д оговори з Головою та членами нагляд ової рад и.

___________

* Поставити помітку "X" у від повід ній графі.

** У від сотках д о загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний д епозитарій
України"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 30370711

Місцезнаход ження Україна, м. Київ, д /н, м. Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, буд .3

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

д /н

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

д /н

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента д /н

Міжміський код  та телефон (044)377-72-65

Факс (044)279-13-22

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю

Опис Станом на 31.12.2013 д іяльність д епозитарію не є ліцензійною,
ПАТ "НД У" має статус Центрального д епозитарію. Д о 12.10.2013
д іяла ліцензія АВ №581322, вид ана Д КЦПФР 25.05.2011. Особа
над ає послуги д епозитарію.

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне під приємство “Ауд иторська фірма “Синтез-Ауд ит-
Фінанс”

Організаційноправова форма Приватне під приємство

Код  за ЄД РПОУ 23877071

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69006,
вул.Д обролюбова, буд инок 22

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

1372

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Ауд иторська палата України

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 26.01.2001

Міжміський код  та телефон (061)2120581

Факс (061)2120581

Вид  д іяльності Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги
емiтенту

Опис Особа над ає ауд иторські послуги.

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ Д ОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 35917889

Місцезнаход ження Україна, м. Київ, д /н, м. Київ, 04107, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, буд инок
7-Г

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

д /н

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

д /н

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента д /н

Міжміський код  та телефон 044-238-61-93

Факс 044-238-61-94

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю

Опис Частину 2013 року випуск цінних паперів обслуговувався в ПАТ
"Розрахунковий центр" (в минулому - ПрАТ "ВД ЦП"), поки
глобальний сертифікат не був перед аний д о ПАТ "НД У". Ці д ії
від бувалися на вимогу Закону України "Про д епозитарну систему
України". Д о цього особа над авала послуги д епозитарію, станом
на 31.12.2013 Товариства не користується послугами ПАТ
"Розрахунковий центр".



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Міжнаро д ний
ід ентифікац ійний

но мер

Т ип ц інно го
папера

Ф о рма
існування та

фо рма випуску

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
акц ій
(штук)

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутно му
капіталі (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09.08.2011 403/1/11 Д ержавна
комісія з цінних
паперів та
фонд ового
ринку

UA4000126650 Акція проста
безд окументарна
іменна

Безд окументарні
іменні

1 1500000 1500000 100

Акціонер Товариства має право від чужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого
Товариства в поряд ку, визначеному чинним законод авством та Статутом Товариства. Акції Товариства не торгувалися в 2013 році на організаційно
оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Від повід но д о постанови від  20.02.2013 НКЦПФР було зупинено д о 20.02.2014 розміщення (прод аж) та обіг
цінних паперів Товариства. Тому майже весь 2013 рік торгівля цінними паперами емітента не зд ійснювалася. Фактів лістингу/д елістингу цінних паперів емітента
на фонд ових біржах не було. Д од аткової емiсiї не зд ійснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося. Розміщення цінних паперів,
д острокового погашення не було.

2. Інформація про облігації емітента (д ля кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Про ц ентна
ставка за

о блігац іями
(у

від со тках)

Т ермін
виплати

про ц ентів

Сума
виплачених
про ц ентів
за звітний

періо д
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) д исконтні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Найменування
то вару

(по слуги), під
який

зд ійснено
випуск

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрац ії
випуску

Вид  ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн)

Обсяг ро зміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн)

Умо ви о б ігу та
по гашення

1 2 3 4 5

д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) інформація про похід ні цінні папери

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Вид
по хід них

ц інних
паперів

Різно вид
по хід них

ц інних
паперів

Серія Стро к
ро зміщення

Стро к
д ії

Стро к
(термін)

вико нання

Кількість
по хід них

ц інних
паперів у
випуску
(штук)

Обсяг
випуску

(грн)

Характерристика
базо во го  активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н



XI. Опис бізнесу

Важливі под ії розвитку (у тому
числі злиття, под іл, приєд нання,
перетворення, вид іл);

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» — це
перша публічна IT-компанія, яку було створено в 2011 році. Товариство не тільки
розробляє власне програмне забезпечення і програмні прод укти на замовлення,
але й може взяти на себе під тримку системи та її повноцінне IT-обслуговування.
Стабільність і д инамічне зростання організації під тверд жуються постійним
розширенням асортименту послуг і численними д ипломами та сертифікатами. ПАТ
«ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» волод іє 20% статутного капіталу ТОВ
«Інтернет Консалтинг» (Д оговір купівлі- прод ажу частки у статутному капіталі від
27.12.2011р.) та 20% статутного капіталу ТОВ «Айті Аутсорсинг» (Д оговір купівлі-
прод ажу частки у статутному капіталі від  22.06.2012р.). За час існування
Товариства таких важливих под ій, як злиття, приєд нання, перетворення, под іл,
вид іл не було та не планується.Процед ура банкрутства д о Товариства не
застосовувалася.

організаційна структура
емітента, д очірні під приємства,
філії, пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
від повід но д о поперед ніх
звітних період ів;

Товариство має од ну філію, повне найменування якої КИЇ ВСЬКА ФІЛІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ",
місцезнаход ження: 03680, м. Київ, вул. Горького 172-А, поверх 6 . Д ата і країна
реєстрації: 25.09.2012 р., Україна.Роль - вед ення під приємницької д іяльності ПАТ
«ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» у м. Києві. Основні функції від повід но д о
положення про філію, пред ставництво чи інший від окремлений під розд іл:
вед ення під приємницької д іяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ" у м. Києві, а саме: - консультування з питань
інформатизації; - комп'ютерне програмування; оброблення д аних, розміщення
інформації на веб-вузлах і пов'язана з цим д іяльність; - посеред ництво в
розміщенні реклами в засобах масової інформації тощо. 
Товариство має пред ставництво, повне найменування якого: ТОРГОВЕ
ПРЕД СТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРНЕТ
ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ; місцезнаход ження: Республіка
Болгарія, м. Варна, вул. 27 юлі, № 1, поверх 2, ап. 2; роль- виконання функцій
пред ставництва: - інформаційно-консультаційна та маркетингова д іяльність; -
рекламно-інформаційна д іяльність. 
Перспективи розвитку філії та пред ставництва залежать від  інвестиційного клімату
в країні, з його поліпшенням роль та значення філії та пред ставництва буд е
зростати.
Інших від окремлених структурних під розд ілів Товариство немає.
Зміни в організаційній структурі, що від булися в 2013 році: 08 серпня 2013 року
Нагляд овою рад ою Товариства було прийнято рішення про утворення
вищезазначеного пред ставництва з метою розширення статутних зад ач,
активізації зовнішньоекономічної д іяльності та пошуку закорд онних партнерів
Товариства, а також коорд инації д іяльності по реалізації міжнарод них д оговірних
зобов’язань. Інших змін у звітному період і не було.

серед ньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
склад у (осіб), серед ня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників,
які працюють на умовах
неповного робочого часу (д ня,
тижня) (осіб), фонд у оплати
праці. Крім того, зазначаються
факти зміни розміру фонд у
оплати праці, його збільшення
або зменшення від носно
поперед нього року.
Зазначається кад рова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним
потребам емітента;

Серед ньооблікова чисельність штатних працівників облікового склад у 42 особи;
серед ня чисельність позаштатних працівників 5 осіб; серед ня чисельність осіб, які
працюють за сумісництвом 5 осіб; серед ня чисельність працівників, які працюють
на умовах неповного робочого часу (д ня, тижня), 7 осіб. Фонд  оплати праці у 2013
році склав 1264 тис. грн. Фонд  оплати працi збільшився на 452,4  тис.грн.в
порівнянні з 2012 р. Це пов'язано зі збільшенням розміру заробітної плати
співробітників та збільшенням чисельності співробітників. Кад рова програма
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента: Всі працівники мають д остатній кваліфікаційний
рівень:
76,1% працівників мають вищу освіту,
15,1% - базову вищу освіту;
8,8% - молод ші спеціалісти.
Програми під вищення кваліфікації працівників, системи заохочень, д од аткових
виплат, соціальних послуг та пільг працівникам не провод ились. Кошти (у тому
числі грошових) на соціальні програми д ля працівників протягом звітного року не
витрачались.

належність емітента д о буд ь-
яких об'єд нань під приємств,
найменування та
місцезнаход ження об'єд нання,
зазначаються опис д іяльності
об'єд нання, функції та термін
участі емітента у від повід ному
об'єд нанні, позиції емітента в
структурі об'єд нання;

Емітент не належить д о буд ь-яких об'єд нань під приємств.

спільна д іяльність, яку емітент
провод ить з іншими
організаціями, під приємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вклад ів, мета
вклад ів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному вид у спільної
д іяльності;

Емітент не провод ить спільну д іяльність з іншими організаціями, під приємствами,
установами.

буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом
звітного період у, умови та
результати цих пропозицій;

Буд ь-яких пропозицiй щод о реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiод у не над ход ило.

опис обраної облікової
політики (метод  нарахування
амортизації, метод  оцінки
вартості запасів, метод  обліку
та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо);

Бухгалтерський облік вед еться автоматизовано, від повід но д о Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". На під приємстві
розроблена і затверд жена наказом д иректора облікова політика під приємства.
Д ані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і
балансі та під тверд жуються первинними д окументами. Метод  нарахування
амортизації: прямолінійний. Метод  оцінки вартості запасів: запаси оцінюються за
за найменшою з д вох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Метод



обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - пайовий.

основні вид и прод укції або
послуг, що їх виробляє чи
над ає емітент, за рахунок
прод ажу яких емітент отримав
10 або більше від сотків д оход у
за звітний рік, у тому числі
обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому
виразі), серед ньореалізаційні
ціни, суму виручки, окремо
над ається інформація про
загальну суму експорту, а також
частку експорту в загальному
обсязі прод ажів,
перспективність виробництва
окремих товарів, виконання
робіт та над ання послуг;
залежність від  сезонних змін;
про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності емітента,
заход и емітента щод о
зменшення ризиків, захисту
своєї д іяльності та розширення
виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й метод и
прод ажу, які використовує
емітент; про д жерела сировини,
їх д оступність та д инаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій зд ійснює
д іяльність емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів, його
становище на ринку;
інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості
прод укції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку
емітента; кількість
постачальників за основними
вид ами сировини та матеріалів,
що займають більше 10
від сотків в загальному об'ємі
постачання, у разі якщо емітент
зд ійснює свою д іяльність у
д екількох країнах, необхід но
зазначити ті країни, у яких
емітентом отримано 10 або
більше від сотків від  загальної
суми д оход ів за звітний рік;

Основні вид и прод укції(послуг), за рахунок прод ажу яких емітент отримав 10 або
більше від сотків д оход у за звітний рік: консультування з питань інформатизації.
Прод укцію Товариство не виробляє. Обсяги виробництва у натуральному виразі
та у грошовому виразі, серед ньореалізаційні ціни не навод яться, оскільки
Товариство виробництвом не займається. За рік над ано послуг на суму 2975
тис.грн. Сума виручки 2508 тис.грн. Загальна сума експорту 2508 тис.грн. Частка
експорту в загальному обсязі прод ажів 100%. Послуги Товариства користуються
великим попитом i їх над ання у майбутньому є перспективним. Залежності від
сезонних змін немає. Основні ринки збуту: країни СНД  та ЄС. Основними клiєнтами
були пiд приємства та органiзацiї країн СНД  та ЄС. Основні ризики д іяльності
емітента: вплив чинного законод авства, актів органів д ержавної влад и на
д іяльність емітента, високий. Саме тому од ними з головних факторів ризику в
д іяльності Товариства є ризики пов’язані з українським законод авством в частині
опод аткування бізнесу. Українська система опод аткування налічує багато
под атків, под аткове законод авство часто змінюється, д опускає різні тлумачення,
може застосовуватися ретроспективно, а в д еяких випад ках є суперечливим. Часті
протиріччя у трактуванні под аткового законод авства можуть призвод ити д о
значних д од аткових под атків, пені, штрафів;інфляційній ризик: збільшення витрат,
що може проявитися, зокрема, зростанням рівня заробітної плати, послуги
сторонніх організацій. Заход и щод о зменшення ризиків та захисту своєї
д іяльності: д ля запобігання негативних наслід ків інфляційних процесів та
збільшення витрат в компанії провод иться робота з оптимізації витрат. Заход и
розширення виробництва та ринків збуту: активна робота з пошуку нових
потенційних клієнтів. Канали збуту та метод и прод ажу: прямий вихід  на ринки СНД
та ЄС. Сировина та матеріали у д iяльностi Товариства не використовується, тому
інформація про д жерела над ход ження сировини, найменування і
місцезнаход ження основних постачальників, інформація про зміну цін на 10 або
більше від сотків порівняно з роком, що перед ував звітному, на основні матеріали
(сировину) та товари, не навод яться. За прогнозами Товариство не буд е
змінювати вид и своєї д іяльності, тому використання сировини та матеріалів
зд ійснюватися не буд е. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій
зд ійснює д іяльність емітент: розвиток галузі виробництва зд ійснюється швид кими
темпами у зв'язку з високим інтелектуальним потенціалом та попитом на ринках
збуту. Рівень впровад ення нових технологій, нових товарів: високий. Положення
емітента на ринку: стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: на д аний
момент не д уже високий рівень конкуренції. Особливості прод укції(послуг)
емітента: високотехнологічні інноваційні прод укти. Перспективні плани розвитку
емітента: планується розробка нового програмного забезпечення, вд осконалення
вже розробленого, покупка на ринку потенційно цікавих і перспективних
програмних прод уктів. Емітент зд ійснює д іяльність тільки в Україні.

основні прид бання або
від чуження активів за останні
п'ять років. Якщо під приємство
планує буд ь-які значні
інвестиції або прид бання,
пов'язані з його господ арською
д іяльністю, їх необхід но
описати, включаючи суттєві
умови прид бання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Прид бано основних активів за останні 5 років на суму 2083 тис.грн. Прод ано
основних активів за останні 5 років на суму 1500 тис.грн. Ліквід ованих основних
активів за останні 5 років не було. Планів буд ь-яких значних інвестицій або
прид бань, пов'язаних з його господ арською д іяльністю, Товариство немає.

правочини з власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу,
афілійованими особами,
зокрема всі правочини,
уклад ені протягом звітного року
між емітентом або його
д очірніми/залежними
під приємствами,
від окремленими під розд ілами,
з од ного боку, і власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу, з іншого
боку. За цими правочинами
зазначаються: д ата, сторони
правочину, його зміст, сума,
під става уклад ання та метод ика
ціноутворення, застосована
емітентом д ля визначення суми
правочину та за необхід ності
інша інформація;

Протягом звітного року не було уклад ено правочинів між емітентом або його
д очірніми/залежними під приємствами, від окремленими під розд ілами, з од ного
боку, і власниками істотної участі, членами нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу, з іншого боку.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренд и та
буд ь-які значні правочини
емітента щод о них; виробничі
потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження основних
засобів. Крім того, необхід но

Товариство основних засобів немає. Товариство має нематеріальні активи. Всі
активи знаход яться за місцезнаход женням Товариства:72313, Запорізька обл.,
м.Мелітополь, пр-т 50-річчя Перемоги, буд инок 18/1. Товариство не над ає в
оренд у основні засоби. Товариство оренд ує офісне приміщення, техніку та меблі
(за місцезнаход женням Товариства) та приміщення під  філію (за ад ресою 03680,
м. Київ, вул. Горького 172-А, поверх 6). Розрахунок первісної вартості, зносу,
залишкової вартості оренд ованих активів не зд ійснюється. Буд ь-яких значних
правочинів щод о об'єктів оренд и у звітному період і не було. Виробничих
потужностей немає, виробництво Товариство не зд ійснює. Ступінь використання



описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства плани
капітального буд івництва,
розширення або
уд осконалення основних
засобів, характер та причини
таких планів, суми вид атків, у
тому числі вже зроблених, опис
метод у фінансування,
прогнозні д ати початку та
закінчення д іяльності та
очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення;

активів - 100%. Спосіб утримання активів: утримання та прид бання активiв
від бувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічних питань, що могли
б позначитися на використанні активів під приємства, немає. Планів капітального
буд івництва, розширення або уд осконалення основних засобів, Товариство не
має.

проблеми, які впливають на
д іяльність емітента; ступінь
залежності від  законод авчих
або економічних обмежень;

На д iяльнiсть Товариства впливають нестабiльсть под аткового законод авства.
Ступiнь залежностi вiд  законод авчих та економiчних обмежень високий.

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка)
і компенсацій за порушення
законод авства;

Протягом звітного року емітент виплатив: 
1. Штраф у розмірі 510,00 грн згід но Постанови №4-Д Н-1-Е Д ніпровського
територіального управління НКЦПФР від  31.01.2013р. (сплачено 04.02.2013)
2. Штраф у розмірі 510,00 грн згід но Постанови №5-Д Н-1-Е Д ніпровського
територіального управління НКЦПФР від  31.01.2013р. (сплачено 04.02.2013)
3. Грошове зобов'язання у розмірі 3328,25 грн згід но Акту перевірки
№100/2232/37850512 Мелітопольської ОД ПІ від  28.02.2013р. (сплачено
06.03.2013)
4. Грошове зобов'язання у розмірі 9200,00 грн згід но Акту перевірки
№100/2232/37850512 Мелітопольської ОД ПІ від  28.02.2013р. (сплачено
06.03.2013)
5. Пеня у розмірі 109,16 грн згід но Акту перевірки №100/2232/37850512
Мелітопольської ОД ПІ від  28.02.2013р. (сплачено 07.03.2013)
6. Грошове зобов'язання у розмірі 735,11 грн згід но Акту перевірки
№100/2232/37850512 Мелітопольської ОД ПІ від  28.02.2013р. (сплачено
12.03.2013).
7. Грошове зобов'язання у розмірі 4  грн згід но Акту перевірки
№100/2232/37850512 Мелітопольської ОД ПІ від  28.02.2013р. (сплачено
23.08.2013).
Інших фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законод авства у звітному період і не було.

опис обраної політики щод о
фінансування д іяльності
емітента, д остатність робочого
капіталу д ля поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквід ності за оцінками фахівців
емітента;

Опис обраної політики щод о фінансування д іяльності емітента: фінансування
д іяльності Товариства зд ійснюється за рахунок власних та залучених (кред итних)
коштів. Д остатність робочого капіталу д ля поточних потреб: робочого капіталу
д остатньо д ля поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквід ності за
оцінками фахівців емітента: фахiвцi Товариства не провод или у звiтному роцi
оцiнки шляхiв покращення лiквiд ностi.

вартість уклад ених, але ще не
виконаних д оговорів
(контрактів) на кінець звітного
період у (загальний під сумок) та
очікувані прибутки від
виконання цих д оговорів;

Уклад ених, але ще не виконаних д оговорів (контрактів) на кінець звітного період у
Товариство не має.

стратегія под альшої д іяльності
емітента щонайменше на рік
(щод о розширення
виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які
можуть вплинути на д іяльність
емітента в майбутньому);

Стратегія под альшої д іяльності емітента щонайменше на рік щод о поліпшення
фінансового стану: планується розробка нового програмного забезпечення,
вд осконалення вже розробленого, покупка на ринку потенційно цікавих і
перспективних програмних прод уктів.Стратегія под альшої д іяльності щонайменше
на рік не перед бачає розширення виробництва або реконструкції. Істотні факти, які
можуть вплинуть на д іяльність емітента в майбутньому, - необгрунтовані зміни в
економіці країни, в под атковому законод австві тощо.

опис політики емітента щод о
д ослід жень та розробок,
вказати суму витрат на
д ослід ження та розробку за
звітний рік;

Д ослід ження та розробки Товариством у звітному період і не зд ійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на д ослід ження та розробки не було.

суд ові справи, стороною в яких
виступає емітент, його д очірні
під приємства або його
посад ові особи (д ата від криття
провад ження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому
розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У разі
від сутності суд ових справ про
це зазначається;

Суд ових справ, стороною в яких виступав емітент, його д очірні під приємства або
його посад ові особи, у 2013 році не було.

інша інформація, яка може бути
істотною д ля оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів д іяльності емітента,
у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господ арювання
емітента за останні три роки у
формі аналітичної д овід ки в
д овільній формі.

Інша інформація, яка може бути істотною д ля оцінки інвестором фінансового
стану та результатів д іяльності емітента, від сутня. Навед ена в звіті інформація є
д остатньою д ля оцінки фінансового стану та результатів д іяльності емітента.
Аналітична д овід ка щод о інформації про результати та аналіз господ арювання
емітента за останні три роки фахівцями емітента не склад алася.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
о сно вних

засо б ів

Власні о сно вні засо би
(тис.грн.)

Оренд о вані о сно вні засо би
(тис.грн.)

Осно вні засо би, всьо го
(тис.грн.)

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

1. Виробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд івлі та
споруд и

0 0 0 0 0 0

машини та
облад нання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

2.
Невиробничого
призначення:

50123 50460 0 0 50123 50460

буд івлі та
споруд и

0 0 0 0 0 0

машини та
облад нання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 50123 50460 0 0 50123 50460

Усього 50123 50460 0 0 50123 50460

Опис Інформація про терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),
ступінь їх зносу, ступінь їх використання, суттєві зміни у вартості основних засобів, а також
інформація про всі обмеження на використання майна емітента не заповнюється оскільки у
звітному період і основні засоби від сутні.Первісна вартість основних засобів - 0  тис.грн. Сума
нарахованого зносу - 0  тис. грн. Ступінь зносу - від сутній. 
В таблиці навод иться інформація про нематеріальний актив. Первісна вартість нематеріального
активу на початок звітного період у 50123 тис.грн., на кінець звітного період у 50463 тис.грн. Знос
нематеріальних активів на початок звітного період у 0  грн., на кінець звітного період у - 3 тис.грн.
Ступніь зносу нематеріальних активів на початок звітного період у 0  тис.грн., на кінець звітного
період у - 3 тис.грн.
Ступінь використання нематеріальних активів 100%, нематеріальні активи використовуються за
призначенням. Суттєвих змін у вартості нематеріальних активів, а також обмежень на їх
використання у звітному період і не було.

13.2. Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування
по казника

За звітний періо д За по перед ній періо д

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

52793 53616

Статутний
капітал (тис.грн.)

1500 1500

Скоригований
статутний
капітал (тис.грн.)

1500 1500

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв провод илося за
формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiод iв -
Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Д оход и майбутнiх перiод iв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (52793 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (1500 тис.грн.). Це
вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зо бо в'язань Дата
виникнення

Непо гашена
частина бо ргу

(тис. грн)

Від со то к за
ко ристування ко штами

(від со то к річних)

Дата
по гашення

Кред ити банку X 0 X X

у тому числі:

д /н д /н д /н д /н д /н

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похід ними цінними паперами)
(за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н X д /н

Под аткові зобов'язання X 69 X X

Фінансова д опомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 81 X X

Усього зобов'язань X 150 X X

Опис Інші зобов'язання включають: поточну кред иторську заборгованість за
товари, роботи, послуги; за розрахунками з бюд жетом; поточні
забезпечення.



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення

по д ії

Дата о прилюд нення По від о млення (По від о млення
про  інфо рмац ію) у загально д о ступній інфо рмац ійній

базі д аних Ко місії

Вид  інфо рмац ії

1 2 3

08.08.2013 08.08.2013 Від омості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
пред ставництв 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування
ауд иторської
фірми (П. І. Б.
фуд итора -
фізичної особи -
під приємця)

Приватне під приємство “Ауд иторська фірма “Синтез-Ауд ит-Фінанс”

Код  за ЄД РПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
под атків -
фізичної особи)

23877071

Місцезнаход ження
ауд иторської
фірми, ауд итора

69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Д обролюбова, буд инок 22

Номер та д ата
вид ачі свід оцтва
про включення д о
Реєстру
ауд иторських
фірм та ауд иторів,
вид аного
Ауд иторською
палатою України

1372, 26.01.2001

Реєстраційний
номер, серія та
номер, д ата
вид ачі та строк д ії
свід оцтва про
внесення д о
реєстру
ауд иторських
фірм, які можуть
провод ити
ауд иторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д /н, д /н, д /н, д /н

Текст
ауд иторського
висновку (звіту)

АУД ИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУД ИТОРА) щод о фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Інтернет Глобал Текнолод жи» за 2013 рік Акціонерам та
керівництву ПАТ «Інтернет Глобал Текнолод жи» Приватним під приємством «Ауд иторська фірма
«Синтез-Ауд ит-Фінанс», яка д іє на під ставі Свід оцтва про включення д о Реєстру ауд иторських
фірм та ауд иторів № 1372, вид аного рішенням Ауд иторської палати України № 98 від
26.01.2001р., под овженого рішенням Ауд иторської палати України № 224/3 від  23.12.2010 року,
д ійсне д о 23.12.2015 року, провед ено ауд ит фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «Інтернет Глобал Текнолод жи» за 2013 рік. Мета ауд иту - виказування незалежної
професійної д умки від носно д остовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та
від повід ності її Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці,
ад екватності від ображення результатів господ арювання станом на 31.12.2013 р. Основні
від омості про ПАТ «Інтернет Глобал Текнолод жи»: Повна назва Публічне акціонерне
товариство «Інтернет Глобал Текнолод жи» Код  ЄД РПОУ 37850512 № виписки з єд иного
д ержавного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-під приємців Серія ААВ № 026628 від
21.09.2011 р., номер запису в Єд иному д ержавному реєстрі 1 101 102 0000 002977 Орган, який
вид ав свід оцтво Виконавчий комітет Мелітопольскої міської рад и Місцезнаход ження 72313,
Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 50-Річчя Перемоги, буд инок 18/1 Опис ауд иторської
перевірки Ми провели ауд иторську перевірку у від повід ності з вимогами та положеннями
Закону України «Про ауд иторську д іяльність», інших законод авчих актів України та у
від повід ності з вимогами Міжнарод них станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у, іншого
над ання впевненості та супутніх послуг (д алі - МСА) Міжнарод ної фед ерації бухгалтерів, в тому
числі у від повід ності із МСА 705 «Мод ифікація д умки у звіті незалежного ауд итора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного ауд итора».
Міжнарод ні станд арти ауд иту вимагають від  нас д отримання від повід них етичних вимог, а
також планування й виконання ауд иту д ля отримання д остатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень. Ауд ит перед бачає виконання ауд иторських процед ур
д ля отримання ауд иторських д оказів щод о сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процед ур залежить від  суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ауд итор
розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що стосуються склад ання та д остовірного под ання
суб`єктом господ арювання фінансової звітності, з метою розробки ауд иторських процед ур, які
від повід ають обставинам, а не з метою висловлення д умки щод о ефективності внутрішнього
контролю суб`єкта господ арювання. Ауд ит також включає оцінку від повід ності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом та
оцінку загального под ання фінансової звітності. Ауд иторський висновок склад ено у
від повід ності д о вимог Законод авства України в сфері господ арської д іяльності і
опод аткування: Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господ арські товариства»;
«Про цінні папери та фонд овий ринок»; «Про ауд иторську д іяльність»; «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, а також установленого поряд ку вед ення бухгалтерського обліку і
формування фінансової звітності, «Вимог д о ауд иторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверд женими Рішенням
Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку від  29.09.2011 року № 1360. Ауд итором
провод илась вибіркова перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства
«Інтернет Глобал Текнолод жи» станом на 31.12.2013 року, які склад ають повний комплект
фінансової звітності: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р., - Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний д охід ) за 2013 р., - Звіт про рух грошових коштів (за
прямим метод ом) за 2013 р., - Звіт про власний капітал” за 2013 р., - Примітки д о річної
фінансової звітності за 2013 р.
Ауд ит зд ійснений на під ставі наступних д окументів: Статут товариства; Протоколи загальних
зборів акціонерів; Виписка з єд иного д ержавного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-
під приємців; Банківські та інші розрахункові д окументи за 2013 рік; Оборотно-сальд ові



від омості по бухгалтерських рахунках за 2013 рік; Первинні д окументи по рахунках товариства
за 2013 рік; Д оговори з фінансово-господ арської д іяльності товариства та інші д окументи, що
від ображають та під тверд жують зд ійснення фінансово-господ арських операцій товариства за
2013 рік; Трансформаційні таблиці перевод у показників бухгалтерського обліку з оцінок по
П(С)БО в МСФЗ. Основою над ання фінансової звітності ПАТ «Інтернет Глобал Текнолод жи» є
чинні Міжнарод ні станд арти фінансової звітності (МСФЗ), міжнарод ні станд арти бухгалтерського
обліку (МСБО). Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, д атою переход у на МСФЗ
визначено - 1 січня 2012 року. Товариство визначило Концептуальну основу склад ання
фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних Міжнарод них станд артах фінансової звітності,
опублікованих на сайті Міністерства фінансів України та затверд ило облікову політику Наказом
№ 4 від  01.02.2012 року. Фінансова звітність під готовлена на під ставі правил обліку та оцінки
об’єктів обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справед ливою вартістю
д ебіторської заборгованості та фінансових активів, первісне визначення яких зд ійснюється за
справед ливою вартістю з від несенням змін за рахунок прибутків та збитків . Принципи облікової
політики, які були використані при під готовці зазначеної фінансової звітності були розкриті в
Примітках д о фінансової звітності. Визначені положення облікової політики послід овно
застосовувались по від ношенню д о всіх період ів, які над ані в звітності. Фінансова звітність за
міжнарод ними станд артами фінансової звітності була склад ена на основі бухгалтерських
записів згід но українського законод авства шляхом трансформації з внесенням корегувань,
провед енням перекласифікації статей з метою д остовірного пред ставлення інформації згід но
вимог МСФЗ. Від повід альність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський
персонал бере на себе від повід альність за склад ання фінансової звітності від повід но д о
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнарод них
станд артів фінансової звітності та її д остовірне под ання. Управлінський персонал також бере
на себе від повід альність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним д ля
склад ання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслід ок шахрайства або
помилки; вибір та застосування від повід ної облікової політики, а також облікових оцінок, які
від повід ають обставинам та Концептуальній основі склад ання фінансової звітності.
Від повід альність ауд итора Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї
фінансової звітності на основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми вважаємо, що
отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля висловлення нашої умовно-позитивної
д умки. 
Під става д ля висловлення умовно-позитивної д умки В ход і ауд иту ми не в повному обсязі
отримали зовнішні під тверд ження сум д ебіторської заборгованості та зобов'язань,
від ображених на балансі товариства станом на 31.12.2013 року. Ми не спостерігали за
інвентаризацією наявних нематеріальних активів станом на 03.12.13р., оскільки ця д ата
перед увала нашому призначенню ауд иторами Товариства. Умовно-позитивна д умка Отримані
нами результати перевірки в цілому д остатні та від повід ні ауд иторським д оказам д ля
висловлення нашої умовно-позитивної д умки, за винятком питань, про які йд еться у параграфі
«Під става д ля висловлення умовно-позитивної д умки». Таким чином, за виключенням
обмежень, зазначених в поперед ньому параграфі, ауд итор вважає, що фінансова звітність ПАТ
«Інтернет Глобал Текнолод жи» справед ливо і д остовірно в усіх суттєвих аспектах від ображає
фінансовий стан товариства на 31 груд ня 2013 р. та її фінансові результати за 2013 рік з
д од ержанням вимог Концептуальної основи склад ання фінансової звітності та Міжнарод них
станд артів фінансової звітності. Розкриття інформації про власний капітал В процесі
ауд иторської перевірки, на наш погляд , було отримано д остатньо свід оцтв, які д озволяють
зробити висновок про правильність від ображення та розкриття інформації щод о власного
капіталу. На нашу д умку, акціонерне товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхід ні
вимоги щод о д отримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2013 р. та вірно від образило розмір власного капіталу у фінансовій звітності. Власний
капітал ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ" склад ається із: статутного капіталу – 1 500 тис.
грн.; капіталу в д ооцінках – 50 000 тис.грн. нерозпод іленого прибутку – 1293 тис. грн. Статутний
капітал Товариства сформований згід но Закону України «Про господ арські товариства»,
обліковується на рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 1500000 грн. та від повід ає установчим
д окументам. Розмір Статутного капіталу станом на 31.12.2013 р. заявлений - 1500000 грн.;
сплачений - 1500000 грн. Склад  та структура Статутного капіталу: Кількість акцій – 1 500 000шт.
вид и акцій – прості іменні, номінальна вартість од нієї акції –1,0  грн. Товариству вид ано
Д ержавною комісією з цінних паперів та фонд овому ринку свід оцтво про реєстрацію випуску
акцій (реєстраційний номер 403/1/11 від  09 серпня 2011 р.). Склад  акціонерів станом на
31.12.2013 р., які волод іють акціями, що склад ають більше 10 від сотків від  суми статутного
капіталу: Засновники (учасники) Кількість акцій, шт. Сума, грн. Від соток у статутному фонд і,% О
ОТОЛВІН ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛТД , Кіпр 540 000 540 000 36,00 Фізична особа 827 012 827 012
55,13 Змін у склад і статутного капіталу, викупу власних акцій за період , що перевірявся не
від бувалось. Капітал у д ооцінках обліковується в сумі 50000 тис. грн. Капітал у д ооцінках в сумі
50000 тис. грн. обліковується на рахунку 412 “Д ооцінка (уцінка) нематеріальних активів”. Капітал
у д ооцінках товариства утворений за рахунок провед ення д ооцінки нематеріальних активів. За
наслід ками фінансово-господ арської д іяльності товариство станом на 31.12.2013 року має
нерозпод ілений прибуток у сумі 1293 тис. грн. Таким чином, власний капітал товариства станом
на 31.12.2013 р. склад ає 52793 тис. грн. Від ображення в звітності власного капіталу від повід ає
Концептуальній основі склад ання фінансової звітності за МСФЗ.
Розкриття інформації щод о обсягу чистого прибутку(збитку) Визнання д оход ів в
бухгалтерському обліку Товариства зд ійснюється з використанням метод у нарахування всіх
операцій, які можуть бути д остовірно оцінені, що від повід ає вимогам МСФЗ 18 «Д охід ».
Протягом 2013 року товариством був отриманий д охід  у сумі 3281 тис. грн., у тому числі: чистий
д охід  від  реалізації послуг в сумі 2975 тис. грн.; інші операційні д оход и – 79 тис. грн.(прибуток
від  прод ажу іноземної валюти- 56 тис.грн., інші д оход и -23 тис.грн.); д охід  від  участі в капіталі –
160 тис. грн. інші фінансові д оход и - 67 тис. грн. (отримані від сотки по д епозитним вклад енням)
Визнання витрат в фінансовій звітності товариства зд ійснюється з використанням метод у
нарахування всіх витрат, які можуть бути д остовірно оцінені, що від повід ає Концептуальній
основі склад ання фінансової звітності за МСФЗ. Загальна сума витрат за 2013 рік склала 4116
тис. грн., у тому числі: собівартість реалізованої прод укції (товарів, робіт, послуг) – 1398 тис. грн.;
ад міністративні витрати -2675 тис. грн.; витрати на збут – 28 тис. грн.; інші операційні витрати – 15
тис. грн. (штрафні санкції). Таким чином, за наслід ками 2013 року ПАТ «Інтернет Глобал
Текнолод жи» отримало збиток у сумі 835 тис.грн., який визначено з д од ержанням вимог
Концептуальної основи склад ання фінансової звітності за МСФЗ. Від повід ність вартості чистих
активів вимогам законод авства Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що
від ображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2013 р. склад ає 52793 тис. грн. Фінансові
звіти об’єктивно та д остовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів товариства
за 2013 рік. Чисті активи ПАТ «Інтернет Глобал Текнолод жи» більші за суму статутного капіталу на
51293 (52793 – 1500) тис. грн. Розмір чистих активів від повід ає вимогам ст.155 ЦКУ від
16.01.2003р. № 435 IV. Розкриття інформації про д ії, які від булися протягом 2013 р. та можуть
вплинути на фінансово – господ арський стан Товариства та призвести д о значної зміни вартості
його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фонд овий
ринок" від  23.02.2006р. №3480-IV В ход і ауд иту встановлено, що протягом звітного період у
мали місце под ії, якi згiд но з частиною першою статті 41 Закону України "Про цiннi папери та
фонд овий ринок" вiд несенi д о склад у особливої інформації: 08 серпня 2013 року Нагляд овою
рад ою Товариства було прийнято рішення про утворення пред ставництва з метою розширення
статутних зад ач, активізації зовнішньоекономічної д іяльності та пошуку закорд онних партнерів



Товариства, а також коорд инації д іяльності по реалізації міжнарод них д оговірних зобов’язань.
Д ані про пред ставництво, що створюється: повне найменування: ТОРГОВЕ
ПРЕД СТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ
ТЕКНОЛОД ЖИ» В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ; місцезнаход ження: Республіка Болгарія, м. Варна,
вул. 27 юлі, № 1, поверх 2, ап. 2; фукціїї, які буд е виконувати пред ставництво: - інформаційно-
консультаційна та маркетингова д іяльність; - рекламно-інформаційна д іяльність. Розкриття
іншої інформації На під ставі над аних д о ауд иторської перевірки д окументів нами не виявлено
суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о НКЦПФР разом з
фінансовою звітністю. Результат ауд иту свід чить, що у звітному період і товариством не
зд ійснювались значні (10 і б ільше від сотків вартості активів товариства за д аними останньої
річної фінансової звітності) правочини та не приймались рішення про зд ійснення таких
правочинів від повід но ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та розд ілу 9  Статуту.
Вартість активів станом на 01.01.2013 року склад ає 53647 тис. грн. Сума мінімального
правочину склад ає 5364,7 тис. грн. На під ставі над аних д о ауд иторської перевірки д окументів
ми можемо зробити висновок, що Товариство д отримувалось вимог законод авства виконання
значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників. Стан корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону України «Про
акціонерні товариства» Формулювання склад у органів корпоративного управління Публічного
акціонерного товариства «Інтернет Глобал Текнолод жи» зд ійснюється від повід но д о: - Розд ілу
ІХ Статуту, затверд женого 21.09.2011 року (номер запису - 11011020000002977); Протягом
звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління: загальні збори акціонерів, нагляд ова рад а, д иректор, ревізійна комісія. Поряд ок
утворення органів управління, їх компетенція та поряд ок організації роботи і від повід альність
визначені Статутом товариства та від повід ними положеннями. Створення служби внутрішнього
ауд иту не перед бачено внутрішніми д окументами акціонерного товариства. ПАТ «ІНТЕРНЕТ
ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ» вчинено правопорушення на ринку цінних паперів від носно вимог ч.3
ст.51, ст.53 Закону України “Про акціонерні товариства”, вимог Положення про розкриття
інформації емітентами акцій та облігацій під приємств, які знаход яться у лістингу організатора
торгівлі, затверд женого рішенням Д КЦПФР від  22.06.2010 №981, на під ставі чого  застосовано
санкцію у вигляд і зупинення на термін д о 20.02.2014р. Розміщення (прод ажу) та обігу цінних
паперів ПАТ “ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ”. Ід ентифікація та оцінка ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства провод илась від повід но д о МСА 240
«Від повід альність ауд итора, що стосується шахрайства, при ауд иті фінансової звітності». Під
час ауд иту не було виявлено обставин, що свід чать про можливість шахрайства. У своїй
поточній д іяльності ПАТ «Інтернет Глобал Текнолод жи» наражається на зовнішні та внутрішні
ризики. На нашу д умку, заход и контролю, які застосував та яких д отримувався управлінський
персонал компанії д ля запобігання й виявлення шахрайства, є від повід ними та ефективними.
За результатами виконаних процед ур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону України «Про акціонерні товариства», можна
зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у
товаристві від повід ає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
2) «Інформація про стан корпоративного управління», навед ена у річному фінансовому звіті,
склад ена в усіх суттєвих аспектах від повід но д о вимог «Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів», затверд жених рішенням Комісії від  30.10.2009 №1355,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 р. за №80/17375. Д овід ка про
фінансовий стан ПАТ "Інтернет Глобал Текнолод жи" за 2013рік (тис. грн.) Показники на
31.12.2012 на 31.12.2013 Примітки 1. Коефіцієнт ліквід ності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття)
К 1.1 = 2ра 3рп 109,81 14,69 Коефіцієнт загальної ліквід ності вказує, що товариство незалежне
від  позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0  – 2,0  1.2
поточної ліквід ності К 1.2 =2ра-S р.(1100-1110) 3рп 109,81 14,69 Теоретичне значення
коефіцієнта 0 ,6  – 0 ,8. Д аний коефіцієнт свід чить про д остатній рівень ліквід ності товариства.
1.3 Абсолютної ліквід ності К 1.3 = р1165 3рп 2,39 11,56 Теоретичне значення коефіцієнта 0 ,2-
0 ,3. Коефіцієнт свід чить про д остатню наявність коштів у разі необхід ності миттєвої сплати
поточних боргів. 1.4  Чистий оборотний капітал. тис грн. К 1.4  =2 ра – 3 рп 3373,00 2053,00
Теоретичне значення більше 0. Зменшення на 1320 тис.грн. 2. Коефіцієнт (фінансової стійкості)
(автономії) К 2 = 1рп . Під сумок активу 1 1 Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5 3.
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. К 3= 2рп + 3рп+4рп 1рп 0 ,001 0 ,001
Характеризує незалежність під приємства від  зовнішніх позик. Теоретичне значення коефіцієнта
не більше 1. 4 . Коефіцієнт ефективності використання активів К 4  = Чистий прибуток
1ра+2ра+3ра 0 ,037 Прибутку не має Показує строк окупності прибутком вклад ених коштів у
майно. 5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) К 5 = Чистий прибуток
1рп 0 ,037 Прибутку не має Теоретичне значення не менш 0,4 . 6 . Коефіцієнт рентабельності 6 .1.
Коефіцієнт рентабельності активів К 6 .1= Чистий прибуток . (Під сумок акт.(гр3)+Під сумок акт
(гр4))/2 0 ,037 Прибутку не має Теоретичне значення більше 0. 6 .2 Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу К 6 .2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0 ,037 Прибутку не має
Теоретичне значення більше 0. Таким чином, ПАТ « Інтернет Глобал Текнолод жи» станом на 31
груд ня 2013 року платоспроможне та ліквід не, має стійкий фінансовий стан. Основні від омості
про ауд иторську фірму: Назва ауд иторської фірми Приватне під приємство «Ауд иторська фірма
«Синтез-Ауд ит-Фiнанс» Ід ентифікаційний код  юрид ичної особи 23877071 Юрид ична ад реса
Місцезнаход ження юрид ичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Д анченка буд . 60,
кв. 4  Номер, д ата вид ачі свід оцтва про д ержавну реєстрацію. Виписка з єд иного д ержавного
реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-під приємців серії ААБ № 474088, номер запису в
Єд иному д ержавному реєстрі юрид ичних осіб та фізичних осіб-під приємців № 1 103 145 0000
030872 вiд  31.01.1996 р., вид ана Виконавчим комітетом Запорізької міської рад и. Номер, д ата
вид ачі свід оцтва про внесення д о Реєстру суб’єктів, які можуть зд ійснювати Ауд иторську
д іяльність № 1372, вид ане рішенням Ауд иторської палати України № 98 від  26.01.2001 р.,
под овженого рішенням Ауд иторської палати України 23 груд ня 2010 року № 224/3, д ійсне д о
23.12.2015 року. Номер, д ата вид ачі сертифіката ауд итора сертифікат серії А № 000051,
вид аний рішенням АПУ від  23.12.1993 р., д ійсний д о 23.12.2017р. Телефон (061) 212-00-97;
212-05-81 Д ата і номер д оговору на провед ення ауд иту №179/2013 от 02.12 .2013 р. Д ата
початку і д ата закінчення провед ення ауд иту 03.01.2014 р. - 10.04.2014 р. Генеральний
д иректор ПП «Ауд иторська фірма «Синтез-Ауд ит-Фінанс» В.Г. Гончарова Свід оцтво про
включення д о Реєстру ауд иторських фірм та ауд иторів № 1372, вид ане рішенням Ауд иторської
палати України № 98 від  26 січня 2001 року, под овжене рішенням АПУ № 224/3 від  23 груд ня
2010 року,д ійсне д о 23.12.2015 р. сертифікат серії А № 000051, вид аний рішенням АПУ від
23.12.1993 р., д ійсний д о 23.12.2017р. Ауд иторський висновок склад ено 10 квітня 2014 р. м.
Запоріжжя, вул. Немировича – Д анченко 60, кв.4 .



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АУКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість збо рів, усьо го У то му числі по зачерго вих

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 0 0

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в загальних зборах аукціонерів
останнього разу?

Т ак* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Д епозитарна установа  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Т ак* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?

Т ак* Ні*

Під няттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Під няттям рук  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Т ак* Ні*

Реорганізація  X

Д од атковий випуск акцій  X

Унесення змін д о статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів нагляд ової рад и  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Д елегування д од аткових повноважень нагляд овій рад і  X

Інше (запишіть) За час існування Товариства
позачергові загальні збори не
скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

ні



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад  нагляд ової рад и (за наявності)?

(о сіб )

Кількість членів нагляд ової рад и 2

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві 1

Кількість пред ставників д ержави 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше ніж 10 від сотками акцій 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше ніж 10 від сотками акцій 0

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб 0

Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?

Т ак* Ні*

Стратегічного планування  X

Ауд иторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комітети в склад і нагляд ової
рад и не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?

Т ак* Ні*

Винагород а є фіксованою сумою  X

Винагород а є від сотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

 X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?

Т ак* Ні*

Галузеві знання і д освід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менед жменту  X

Особисті якості (чесність, від повід альність)  X

Від сутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Від сутні буд ьякі вимоги X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?

Т ак* Ні*

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
д окументів акціонерного товариства

X  

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена нагляд ової
рад и ознайомили з його правами та обов'язками

 X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менед жменту)

 X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

 X

Інше (запишіть) д /н

___________



* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введ ено посад у ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введ ено посад у ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?*

Загальні збо ри
акц іо нерів

Нагляд о ва рад а Вико навчий
о рган

Не належить д о
ко мпетенц ії

жо д но го  о ргану

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затверд ження планів д іяльності
(бізнес-планів)

ні ні так ні

Затверд ження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюд жету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів нагляд ової
рад и

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
виконавчого органу

ні ні ні так

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затверд ження зовнішнього
ауд итора

ні так ні ні

Затверд ження д оговорів, щод о
яких існує конфлікт інтересів

ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у від повід них графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи їх суму, від  імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?

Т ак* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів  X

Положення про нагляд ову рад у X  

Положення про виконавчий орган  X

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)  X

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого
акціонерного товариства?*

Інфо рмац ія
ро зпо всюд жується

на загальних
збо рах

Публікується у
пресі,

о прилюд нюється
в

До кументи
над аються д ля
о знайо млення

безпо серед ньо

Ко пії
д о кументів

над аються на
запит

Інфо рмац ія
ро зміщується

на власній
інтернет-



загально д о ступній
інфо рмац ійній базі
д аних НКЦПФ Р про

рино к ц інних
паперів

в акц іо нерно му
то варистві

акц іо нера сто рінц і
акц іо нерно го

то вариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10
від сотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
провед ення

ні ні так так так

Розмір
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у від повід них графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів фінансової звітності?
так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?

Т ак* Ні*

Не провод ились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?

Т ак* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Нагляд ова рад а X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього ауд итора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено ауд итора?

Т ак* Ні*

Не зад овольняв професійний рівень  X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором  X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.



Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Т ак* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Нагляд ова рад а  X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не провод ились  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) провод ила перевірку останнього разу?

Т ак* Ні*

З власної ініціативи X  

За д орученням загальних зборів  X

За д орученням нагляд ової рад и  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 від сотків голосів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? так



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Т ак* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск д епозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кред ити банків  X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

не визначились  

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі України
протягом останніх трьох років? так

Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення їх тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року.

д /н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код  за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміна їх
склад у за рік.

д /н

3. Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

4. Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів її нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю), а
також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

7. Вкажіть факти від чуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх від сутність.

д /н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
прод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах од нієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єд нання, провед ені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх від сутність.

д /н

10. Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку
(звіту).

д /н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

12. Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього ауд итора, зокрема:

загальний стаж ауд иторської д іяльності д /н

кількість років, протягом яких над ає ауд иторські послуги
фінансовій установі

д /н

перелік інших ауд иторських послуг, що над авалися
фінансовій установі протягом року

д /н

випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора

д /н

ротацію ауд иторів у фінансовій установі протягом
останніх п'яти років

д /н

стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком (звітом),
виявлені органами, які зд ійснюють д ержавне
регулювання ринків фінансових послуг

д /н

13. Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляд у скарг д /н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розгляд ати скарги

д /н

стан розгляд у фінансовою установою протягом року
скарг стосовно над ання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених
скарг)

д /н

наявність позовів д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляд у

д /н

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

за ЄД РПОУ 37850512

Територія  за КОАТУУ 2310700000

Організаційно-правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Вид  економічної д іяльності Консультування з питань інформатизації за КВЕД 62.02

Серед ня кількість працівників 42   

Од иниця виміру тис. грн.   

Ад реса Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-кт 50-річчя Перемоги, буд .18/1

Склад ено (зробити позначку "v" у від повід ній клітинці):

за положеннями (станд артами бухгалтерського обліку)

за міжнарод ними станд артами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 50123 50460 0

первісна вартість 1001 50123 50463 0

накопичена
амортизація

1002 0 3 0

Незавершені капітальні
інвестиції

1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 0 0 0

первісна вартість 1011 0 0 0

знос 1012 0 0 0

Інвестиційна
нерухомість:

1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Д овгострокові
біологічні активи:

1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена
амортизація

1022 0 0 0

Д овгострокові
фінансові інвестиції:
які обліковуються за
метод ом участі в
капіталі інших
під приємств

1030
120 280 0

інші фінансові
інвестиції

1035 0 0 0

Д овгострокова
д ебіторська
заборгованість

1040 0 0 0

Від строчені под аткові
активи

1045 0 0 0

Гуд віл 1050 0 0 0

Від строчені аквізиційні
витрати

1060 0 0 0

Залишок коштів у
централізованих
страхових резервних
фонд ах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розд ілом I 1095 50243 50740 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 0 0 0

Виробничі запаси 1101 0 0 0



Незавершене
виробництво

1102 0 0 0

Готова прод укція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні
активи

1110 0 0 0

Д епозити
перестрахування

1115 0 0 0

Векселі од ержані 1120 0 0 0

Д ебіторська
заборгованість за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

1125 1814 468 0

Д ебіторська
заборгованість за
розрахунками:
за вид аними авансами

1130
16 0 0

з бюд жетом 1135 0 0 0

у тому числі з под атку
на прибуток

1136 0 0 0

з нарахованих д оход ів 1140 0 0 0

із внутрішніх
розрахунків

1145 0 0 0

Інша поточна
д ебіторська
заборгованість

1155 0 1 0

Поточні фінансові
інвестиції

1160 1500 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 74 1734 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 74 1734 0

Витрати майбутніх
період ів

1170 0 0 0

Частка перестраховика
у страхових резервах

1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах
д овгострокових
зобов’язань

1181
0 0 0

резервах збитків або
резервах належних
виплат

1182 0 0 0

резервах
незароблених премій

1183 0 0 0

інших страхових
резервах

1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розд ілом II 1195 3404 2203 0

III. Необоротні активи,
утримувані д ля
прод ажу, та групи
вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 53647 52943 0

Пасив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

I. Власний капітал

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400 1500 1500 0

Внески д о
незареєстрованого
статутного капіталу

1401 0 0 0

Капітал у д ооцінках 1405 50000 50000 0

Д од атковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний д охід 1411 0 0 0

Накопичені курсові
різниці

1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозпод ілений
прибуток (непокритий
збиток)

1420 2116 1293 0

Неоплачений капітал 1425 0 0 0

Вилучений капітал 1430 0 0 0



Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розд ілом I 1495 53616 52793 0

II. Д овгострокові
зобов’язання і
забезпечення

Від строчені под аткові
зобов’язання

1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Д овгострокові кред ити
банків

1510 0 0 0

Інші д овгострокові
зобов’язання

1515 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення

1520 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення витрат
персоналу

1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благод ійна д опомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у
тому числі:

1530 0 0 0

резерв д овгострокових
зобов’язань; (на
початок звітного
період у)

1531 0 0 0

резерв збитків або
резерв належних
виплат; (на початок
звітного період у)

1532 0 0 0

резерв незароблених
премій; (на початок
звітного період у)

1533 0 0 0

інші страхові резерви;
(на початок звітного
період у)

1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату
д жек-поту

1545 0 0 0

Усього за розд ілом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні
зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові
кред ити банків

1600 0 0 0

Векселі вид ані 1605 0 0 0

Поточна кред иторська
заборгованість:
за д овгостроковими
зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи,
послуги

1615 0 60 0

за розрахунками з
бюд жетом

1620 0 69 0

за у тому числі з
под атку на прибуток

1621 0 0 0

за розрахунками зі
страхування

1625 0 0 0

за розрахунками з о
плати праці

1630 0 0 0

за од ержаними
авансами

1635 0 0 0

за розрахунками з
учасниками

1640 0 0 0

із внутрішніх
розрахунків

1645 0 0 0

за страховою
д іяльністю

1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 31 21 0

Д оход и майбутніх
період ів

1665 0 0 0

Від строчені комісійні
д оход и від
перестраховиків

1670 0 0 0

Інші поточні 1690 0 0 0



зобов’язання

Усього за розд ілом IІІ 1695 31 150 0

ІV. Зобов’язання,
пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними д ля
прод ажу, та групами
вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість
активів нед ержавного
пенсійного фонд у

1800 0 0 0

Баланс 1900 53647 52943 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Волков Олександ р Миколайович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кириченко Ірина Анатоліївна

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

за ЄД РПОУ 37850512

Територія  за КОАТУУ 2310700000

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Організаційно-правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Консультування з питань інформатизації за КВЕД 62.02

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Чистий д охід  від  реалізації прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2000 2975 4449

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії під писані, валова сума 2011 0 0

Премії, перед ані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова
сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 1398 ) ( 948 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0  ) ( 0  )

Вало вий:
 прибуток 2090

1577 3501

 збиток 2095 ( 0  ) ( 0  )

Д охід  (витрати) від  зміни у резервах
д овгострокових зобов’язань

2105 0 0

Д охід  (витрати) від  зміни інших страхових
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 0 0

Інші операційні д оход и 2120 79 18

Д охід  від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2121 0 0

Д охід  від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2122 0 0

Ад міністративні витрати 2130 ( 2675 ) ( 1475 )

Витрати на збут 2150 ( 28 ) ( 11 )

Інші операційні витрати 2180 ( 15 ) ( 23 )

Витрат від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2181 ( 0  ) ( 0  )

Витрат від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2182 ( 0  ) ( 0  )

Ф інансо вий результат від  о перац ійно ї
д іяльно сті:
 прибуток

2190
0 2010

 збиток 2195 ( 1062 ) ( 0  )

Д охід  від  участі в капіталі 2200 160 0

Інші фінансові д оход и 2220 67 0

Інші д оход и 2240 0 0

Д охід  від  благод ійної д опомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0  ) ( 0  )

Втрати від  участі в капіталі 2255 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрати 2270 ( 0  ) ( 0  )

Прибуток (збиток) від  впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Ф інансо вий результат д о  о по д аткування: 0 2010



 прибуток 2290

 збиток 2295 ( 835 ) ( 0  )

Витрати (д охід ) з под атку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

2305 0 0

Чистий фінансо вий результат:
 прибуток 2350

0 2010

 збиток 2355 ( 835 ) ( 0  )

II. Сукупний д охід

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Д ооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 34000

Д ооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного д оход у асоційованих та
спільних під приємств

2415 0 0

Інший сукупний д охід 2445 0 0

Інший сукупний д охід  д о опод аткування 2450 0 34000

Под аток на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним д оход ом

2455 0 0

Інший сукупний д охід  після опод аткування 2460 0 34000

Сукупний д охід  (сума ряд ків 2350, 2355 та 2460) 2465 -835 36010

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 2 9

Витрати на оплату праці 2505 1276 828

Від рахування на соціальні заход и 2510 430 295

Амортизація 2515 3 0

Інші операційні витрати 2520 3829 2246

Разом 2550 5540 3378

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Серед ньорічна кількість простих акцій 2600 1500000 1500000

Скоригована серед ньорічна кількість простих
акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на од ну просту акцію 2610 -0.00056 0.00136

Скоригований чистий прибуток (збиток) на од ну
просту акцію

2615 0 0

Д ивід енд и на од ну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Волков Олександ р Миколайович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кириченко Ірина Анатоліївна

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

за ЄД РПОУ 37850512

Територія  за КОАТУУ 2310700000

Організаційно-правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Консультування з питань інформатизації за КВЕД 62.02

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності

Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) 3000

4322 1763

Повернення под атків і зборів 3005 0 0

у тому числі под атку на д од ану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Над ход ження від  отримання субсид ій, д отацій 3011 0 0

Над ход ження авансів від  покупців і замовників 3015 0 1000

Над ход ження від  повернення авансів 3020 881 0

Над ход ження від  від сотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025 23 0

Над ход ження від  боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 102 26

Над ход ження від  операційної оренд и 3040 0 0

Над ход ження від  отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Над ход ження від  страхових премій 3050 0 0

Над ход ження фінансових установ від
повернення позик

3055 0 0

Інші над ход ження 3095 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 973 ) ( 1097 )

Праці 3105 ( 1046 ) ( 681 )

Від рахувань на соціальні заход и 3110 ( 504 ) ( 324 )

Зобов'язань з под атків і зборів 3115 ( 319 ) ( 290 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
прибуток

3116 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
д од ану вартість

3117 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
под атків і зборів

3118 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2038 ) ( 100 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання фінансових установ на над ання
позик

3155 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрачання 3190 ( 55 ) ( 32 )

Чистий рух коштів від  операційної д іяльності 3195 393 265

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від  реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Над ход ження від  отриманих:
від сотків

3215 67 0

д ивід енд ів 3220 0 0

Над ход ження від  д еривативів 3225 0 0



Над ход ження від  погашення позик 3230 0 0

Над ход ження від  вибуття д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3235 0 0

Інші над ход ження 3250 1500 0

Витрачання на прид бання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0  ) ( 100 )

необоротних активів 3260 ( 300 ) ( 91 )

Виплати за д еривативами 3270 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на над ання позик 3275 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3280 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3290 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  інвестиційної д іяльності 3295 1267 -191

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Над ход ження від  прод ажу частки в д очірньому
під приємстві

3310 0 0

Інші над ход ження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0  ) ( 0  )

Погашення позик 3350 ( 0  ) ( 0  )

Сплату д ивід енд ів 3355 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на сплату від сотків 3360 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренд и

3365 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання частки в д очірньому
під приємстві

3370 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у д очірніх під приємствах

3375 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3390 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  фінансової д іяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1660 74

Залишок коштів на початок року 3405 74 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 1734 74

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Волков Олександ р Миколайович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кириченко Ірина Анатоліївна

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний періо д
по перед ньо го  ро ку

над хо д ження вид ато к над хо д ження вид ато к

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у
результаті
операційної
д іяльності

Прибуток (збиток)
від  звичайної
д іяльності д о
опод аткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію
необоротних
активів

3505 0 X 0 X

збільшення
(зменшення)
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток)
від

3515 0 0 0 0



нереалізованих
курсових різниць

збиток (прибуток)
від  неопераційної
д іяльності та інших
негрошових
операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток)
від  участі в капіталі

3521 0 0 0 0

Зміна вартості
активів, які
оцінюються за
справед ливою
вартістю, та д охід
(витрати) від
первісного
визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток)
від  реалізації
необоротних
активів,
утримуваних д ля
прод ажу та груп
вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток)
від  реалізації
фінансових
інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення
(від новлення)
корисності
необоротних
активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення
(збільшення)
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
запасів

3551 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
д ебіторської
заборгованості за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення
(збільшення) іншої
поточної
д ебіторської
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення
(збільшення)
витрат майбутніх
період ів

3556 0 0 0 0

Зменшення
(збільшення) інших
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від
операційної
д іяльності

3570 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
товари, роботи,
послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з б
юд жетом

3562 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
поточної

3563 0 0 0 0



кред иторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з о
плати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення)
д оход ів майбутніх
період ів

3566 0 0 0 0

Збільшення
(зменшення) інших
поточних
зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений
под аток на
прибуток

3580 X 0 X 0

Сплачені від сотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів
від  операційної
д іяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у
результаті
інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від
реалізації:
фінансових
інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних
активів

3205 0 X 0 X

Над ход ження від
отриманих:
від сотків

3215 0 X 0 X

д ивід енд ів 3220 0 X 0 X

Над ход ження від
д еривативів

3225 0 X 0 X

Над ход ження від
погашення позик

3230 0 X 0 X

Над ход ження від
вибуття
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3235 0 X 0 X

Інші над ход ження 3250 0 X 0 X

Витрачання на
прид бання:
фінансових
інвестицій

3255 X 0 X ( 0  )

необоротних
активів

3260 X 0 X 0

Виплати за
д еривативами

3270 X 0 X 0

Витрачання на
над ання позик

3275 X 0 X 0

Витрачання на
прид бання
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів
від  інвестиційної
д іяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у
результаті
фінансової
д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Над ход ження від
прод ажу частки в

3310 0 X 0 X



д очірньому
під приємстві

Інші над ход ження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних
акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату д ивід енд ів 3355 X 0 X 0

Витрачання на
сплату від сотків

3360 X 0 X 0

Витрачання на
сплату
заборгованості з
фінансової
оренд и

3365 X 0 X 0

Витрачання на
прид бання частки
в д очірньому
під приємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на
виплати
неконтрольованим
часткам у д очірніх
під приємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів
від  фінансової
д іяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух
грошових коштів за
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на
початок року

3405 0 X 0 X

Вплив зміни
валютних курсів на
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на
кінець року

3415 0 0 0 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

д /н

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

д /н

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ"

за ЄД РПОУ 37850512

Територія  за КОАТУУ 2310700000

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Організаційно-правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Консультування з питань інформатизації за КВЕД 62.02

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Ко д
ряд ка

Зареєстро ваний
капітал

Капітал у
д о о ц інках

До д атко вий
капітал

Резервний
капітал

Неро зпо д ілений
прибуто к

(непо критий
збито к)

Нео плачений
капітал

Вилучений
капітал

Всьо го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 1500 50000 0 0 2116 0 0 53616

Ко ригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 -15 0 0 -15

Інші зміни 4090 0 0 0 0 27 0 0 27

Скоригований
залишок на
початок року

4095 1500 50000 0 0 2128 0 0 53628

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 -835 0 0 -835

Інший сукупний
д охід  за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного д оход у
асоційованих і
спільних
під приємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
д охід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Ро зпо д іл
прибутку:
Виплати
власникам
(д ивід енд и)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку д о
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Від рахування д о
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку, належна
д о бюд жету
від повід но д о
законод авства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фонд ів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0



заохочення

Внески
учасників:
Внески д о
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепрод аж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Прид бання
(прод аж)
неконтрольованої
частки в
д очірньому
під приємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 0 0 -835 0 0 -835

Залишок на кінець
року

4300 1500 50000 0 0 1293 0 0 52793

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Волков Олександ р Миколайович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кириченко Ірина Анатоліївна

 



Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів
фінансової звітності

Публічне акціонерне товариство 
"Інтернет Глобал Текнолод жи"

Фінансова звітність за 2013 рік.

Зміст

3. Основні принципи облікової політики 11
Визнання та оцінка фінансових інструментів 11

Винагород а працівникам 16
Запаси 16

Визнання д оход ів і витрат 16
Іноземна валюта 9

Зобов’язання та резерви 9
4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні суд ження 10

в застосуванні облікової політики 10
5. Нові та переглянуті станд арти та тлумачення: 10

6. Розкриття показників фінансової звітності: 14
6.1. Д охід  від  реалізації 14

6.2. Собівартість реалізації 15
6.3. Ад міністративні витрати 15

6.4 . Витрати на збут 15
6.5. Інші операційні д оход и та витрати 15

6.6 . Інші вид и д оход ів , фінансові д оход и 15
6.7. Основний под аток д іяльності 16

6.9 . Нематеріальні активи 16
6.10. Запаси 16

6.11. Торгівельна та інша д ебіторська заборгованість 16
6.12. Грошові кошти 16

6.13. Статутний капітал 16
6.14. Торгівельна та інша кред иторська заборгованість 17

6.15. Умовні зобов’язання 17
6.16. Справед лива вартість фінансових інструментів 18

7. Розкриття інформації про пов’язанні сторони 18
8. Звітність за сегментами 18

9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 19
10. Под ії після д ати Балансу 20

\(примітки на 1-28 сторінках є невід ’ємною частиною д о фінансової звітності)
Примітки д о фінансової звітності 

Фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ" під готовлена за звітний рік, який включає період  з 01
січня 2013 року по 31 груд ня 2013року. 
1. Основні від омості про під приємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ" (д алі Товариство), створене на під ставі
Рішення засновників від  17.06.2011 р. Стабільність і д инамічне зростання організації під тверд жуються постійним

розширенням асортименту послуг і численними д ипломами та сертифікатами. На рахунку компанії вже д есятки
високотехнологічних розробок, які гід но оцінені незалежними світовими експертами.

В майбутньому Товариство планує і над алі розробляти нове програмне забезпечення, вд осконалювати вже
розроблене, а також в планах є покупка на ринку потенційно цікавих і перспективних програмних прод уктів.

(а) Основна д іяльність
Основними напрямами д іяльності Товариства є комп'ютерне програмування та консультування з питань

інформатизації. Тобто, Товариство не тільки розробляє власне програмне забезпечення і програмні прод укти на
замовлення, але й може взяти на себе під тримку системи та її повноцінне IT-обслуговування.

(b) Акціонери
Статут Товариства, затверд жений рішенням засновника Товариства від  12.09.2011 р. Д ержану реєстрацію провед ено

21.09.2011 р. № 11011020000002977 д ержавним реєстратором Решетовою О. О.
Витяг з єд иного д ержавного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-під приємців: серія ААВ №026628 від

21.09.2011 р.
Місце провед ення д ержавної реєстрації: Виконавчий комітет Мелітопольської міської рад и Запорізької області.

Місцезнаход ження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд . 18/1.
Телефон: (0619) 44-83-45

Основні вид и д іяльності за КВЕД -2010:
62.02 Консультування з питань інформатизації.

62.01 Комп’ютерне програмування.
63.11 Оброблення д аних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними д іяльність.

63.12 Веб-портали.
73.11 Рекламні агентства.

73.12 Посеред ництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.
Станом на 31 груд ня 2013 та 2012, 2011 років акціонери, які волод іють більш, ніж 10% акцій під приємства:

Акціонери Товариства:
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

% % %
ОТОЛВІН ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛТД , Кіпр, ЛІМАССОЛ, РОУСС ТАУЄР, буд . 10

36,00 36,00 36,00
Фізична особа

55,00 55,13 55,13
Кількість працівників склад ала станом на:

31 груд ня 2013 р. 50
31 груд ня 2012 р. 48
31 груд ня 2011 р. -

2. Основа під готовки фінансової звітності 
Основою над ання фінансової звітності є чинні Міжнарод ні станд арти фінансової звітності (МСФЗ), міжнарод ні

станд арти бухгалтерського обліку (МСБО). Компанія вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, д атою переход у на МСФЗ
визначено - 1 січня 2011 року.

Фінансова звітність була склад ена за формами встановленими Національним положенням (станд артом)
бухгалтерського обліку № 1 , затверд жених наказом МФУ від  07.02.2013р. №73. 

Принципи облікової політики, які були використані при під готовці зазначеної фінансової звітності над ані нижче.
Визначені положення облікової політики послід овно застосовувались по від ношенню д о всіх над аним в звітності

період ам, якщо не вказано інше. 
Фінансова звітність за міжнарод ними станд артами фінансової звітності склад ається на основі бухгалтерських записів
згід но українського законод авства шляхом трансформації з внесенням корегувань, провед енням перекласифікації
статей з метою д остовірного пред ставлення інформації згід но вимог МСФЗ. В звітному період і облікова політика не

змінювалась.
Товариство не склад ало консолід овану фінансову звітність використовуючи право перед бачене пунктом 6 та



під пунктом «А» пункту 4  МСФЗ № 10 «Консолід ована фінансова звітність». 

Валюта над ання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.
Фінансова звітність над ана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.

Принцип безперервності д іяльності
Керівництво під готувало зазначену фінансову звітність на під ставі принципа безперервності д іяльності. В

найближчому майбутньому Компанія прод овжуватиме вiд чувати вплив нестабiльної економiки в д ержавi. Наслiд ком
цьому є невизначенiсть, яка зд атна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiд шкод ування

вартостi активiв Компаніям, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при
настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд  ефективностi фiскальних i

iнших заход iв, якi реалiзує уряд  України та розвитку фонд ового ринку України. Д ана фiнансова звiтнiсть пiд готовлена
на основi припущення, що Компанія функцiонуватиме в майбутньому. Це д опущення перед бачає реалiзацiю активiв

i виконання Компанією узятих на себе зобов'язань, в ход i своєї звичайної д iяльностi. Таким чином, фiнансова
звiтнiсть не мiстить яких-небуд ь коригувань вiд ображених сум активiв, якi були б необхiд ними, якби Компанія не мало
можливостi прод овжувати свою д iяльнiсть в майбутньому або у випад ку, коли вона була б вимушена реалiзовувати

свої активи не в ход i своєї звичайної господ арської д iяльностi.
3. Основні принципи облікової політики 

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Під приємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною
контрактних положень щод о фінансового інструмента. Операції з прид бання або прод ажу фінансових інструментів

визнаються із застосуванням обліку за д атою розрахунку.
Під приємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

фінансовий актив, д оступний д ля прод ажу – частка в статутному капіталі з від сотком волод іння більше 20%; векселя.
д ебіторська заборгованість;

фінансові зобов’язання, оцінені за справед ливою вартістю – кред ити банків, займи інших фінансових установ.
Фінансові інструменти від ображаються по справед ливій вартості або амортизованій вартості в залежності від  їх

класифікації. 
Справед лива вартість – це сума, на яку можливо обміняти актив або урегулювати зобов’язання при зд ійсненні

операції на ринкових умовах між д обре освід омленими, незалежними сторонами, які д іють на д обровільній основі.
Справед лива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках. 

Д ля визначення справед ливої вартості д еяких фінансових інструментів, по яким від сутня інформація про ринкові
ціни із зовнішніх д жерел, використовується така мод ель оцінки, як мод ель д исконтованих грошових потоків. В д аній
фінансовій звітності зроблені від повід ні розкриття, якщо зміни буд ь-якого д опущення призвед уть д о суттєвих змін

прибутку, д оход ів, загальної суми активів або зобов’язань. 
Під  час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Під приємство оцінює їх за їхньою

справед ливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо від носяться д о прид бання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання. 

Категорія «займи та д ебіторська заборгованість » над ає собою непохід ні фінансові активи з фіксованими платежами,
які не котируються на активному ринку , за виключенням тих з них , які Під приємство планує прод ати в под альшому. 

Всі інші фінансові активи вход ять д о категорії активів, які утримуються з метою прод ажу, які Під приємство утримує на
протязі невизначеного період у часу та які можуть бути прод ані в разі необхід ності під тримання ліквід ності. 

Облікова політика щод о под альшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у від повід них розд ілах
облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Д о склад у грошових коштів від носяться грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касі, грошові д окументи та

еквіваленти грошових коштів не обмежені в використанні.

Д ебіторська заборгованість
Д ебіторська заборгованість – це д оговірні вимоги, пред 'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових
коштів, товарів або послуг. Д ля цілей фінансової звітності д ебіторська заборгованість класифікується як поточна

(од ержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як д овгострокова (д ебіторська
заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Д ебіторська заборгованість класифікується як торгова д ебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ход і
зд ійснення звичайної господ арської д іяльності товари і послуги) і неторгового (інша) д ебіторська заборгованість.

Первісне визнання д ебіторської заборгованості зд ійснюється за справед ливою вартістю перед аних активів.
У фінансовій звітності короткострокова д ебіторська заборгованість оцінюється та від ображається за чистою вартістю

реалізації. Чиста вартість реалізації д ебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням над аних знижок,
повернень товарів та безнад ійної заборгованості.

Д ля від ображення безнад ійної д ебіторської заборгованості в Компанії створюється резерв сумнівних боргів. Резерв
створюється з використанням метод у класифікації д ебіторів за наступними термінами: д о 3-х місяців; від  3-х д о 6-ти

місяців; від  6-ти д о 12 місяців; понад  12 місяців.
Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації поперед ніх звітних період ів і враховуючи чинники

наявності об'єктивних свід чень того, що Компанія не зможе стягнути д ебіторську заборгованість.
Д овгострокова д ебіторська заборгованість (крім від строчених под атків на прибуток) враховується в залежності від  її

вид у по амортизується або за д исконтованою вартістю.

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції обліковуються від повід но д о МСБО 32 та МСФО 39. З метою склад ання фінансової звітності
класифікуються за категоріями: призначені д ля торгівлі; утримувані д о погашення; наявні д ля прод ажу; інвестиції в

асоційовані компанії.
Інвестиції, призначені д ля торгівлі, обліковуються за справед ливою вартістю з від несенням її змін на прибуток або

збиток.
Інвестиції, мають фіксований термін погашення і утримувані д о погашення обліковуються за амортизованою

собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю.
Інвестиції, наявні д ля прод ажу, обліковуються за справед ливою вартістю з від несенням її змін на власний капітал.

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим метод ом.

Знецінення активів
Необоротні активи від ображаються у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується від повід но

д о МСБО 36.
На д ату склад ання фінансової звітності визначається наявність ознак знецінення активів: зменшення ринкової

вартості активу протягом звітного період у на істотну величину, ніж очікувалося; старіння або фізичне пошкод ження
активу; істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому серед овищі, у якому д іє
Товариство, що сталося протягом звітного період у або очікувані найближчим часом; збільшення протягом звітного
період у ринкових ставок від сотка, яке може суттєво зменшити суму очікуваного від шкод ування активу; перевищення

балансової вартості чистих активів над  їх ринковою вартістю; суттєві зміни способу використання активу протягом
звітного період у або такі очікувані зміни в наступному період і, які негативно впливають на д іяльність Товариства.
При наявності ознак знецінення активів, визначається сума очікуваного від шкод ування активу. Сума очікуваного

від шкод ування активу – це найбільша з д вох оцінок: справед ливою вартістю за мінусом витрат на прод аж та цінності
використання. Якщо сума очікуваного від шкод ування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками

від  зменшення у звіті про фінансові результати з од ночасним зменшенням балансової вартості активу д о суми
очікуваного від шкод ування.



Специфіка д іяльності перед бачає враховувати все Товариство як од иницю генерує грошові потоки, тому знецінення
окремого активу, у разі від сутності ознак знецінення од иниці в цілому у звітності не від ображається.

Витрати за позиками
Д ля склад ання фінансової звітності застосовується базовий під хід  д о обліку витрат на позики, від битий в МСБО 23.

Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як
витрати того період у, в якому вони понесені, з від ображенням у звіті про фінансові результати.

Основні засоби
Основні засоби враховуються і від ображаються у фінансовій звітності від повід но д о МСБО 16.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше од ного
року, первісна вартість яких визначається в залежності від  класу більше 1000,00 грн., які використовуються в процесі
виробництва над ання послуг, зд авання в оренд у іншим сторонам, д ля зд ійснення ад міністративних або соціальних

функцій.
Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.

Готові д о експлуатації об'єкти, які плануються д о використання у склад і основних засобів, д о моменту початку
експлуатації числяться у склад і класу прид бані, але не введ ені в експлуатацію основні засоби.

Прид бані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість прид бання і всі витрати
пов'язані з д оставкою і д овед енням об'єкта д о експлуатації.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення.
У момент введ ення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю від шкод ування від повід но д о МСБО 36.

Ліквід аційна вартість – це сума коштів, яку очікується отримати за актив при його вибутті після закінчення строку його
корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разі якщо ліквід аційну вартість об'єктів основних
засобів оцінити не пред ставляється можливим або вона не істотна по сумах, ліквід аційна вартість не встановлюється.

Строк корисного використання по групах од норід них об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання
основних засобів та затверд жується д иректором Товариства. Строк корисного використання основних засобів

перегляд ається щорічно за результатами річної інвентаризації.
Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну д ії

д оговору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації по  об'єктах основних засобів, провод иться прямолінійним способом виход ячи з терміну

корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного
за д атою введ ення в експлуатацію.

Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати період у в міру їх
виникнення. Вартість істотних оновлень і вд осконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні од ного з

компонентів склад них об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то  від повід ні витрати
д од аються д о балансової вартості склад ного об'єкта, а операція по заміні розгляд ається як реалізація (вибуття)

старого компонента.
Від повід но д о законод авства України земля, на якій Товариство зд ійснює свою д іяльність, є власністю д ержави, в

балансі Товариства не від ображається. У под альшому, в разі прид бання землі, вона буд е від ображатися у
фінансовій звітності за вартістю прид бання.

На д ату звітності використовувати д ля оцінки основних засобів першу мод ель – облік за первісною вартістю.
У разі наявності факторів знецінення активів від ображати основні засоби за мінусом збитків від  знецінення згід но з

МСБО 36.
Основні засоби, призначені д ля прод ажу, та від повід ають критеріям визнання обліковуються від повід но д о МСФЗ 5.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи враховуються і від ображаються у фінансовій звітності згід но МСБО 38.

Нематеріальними активами визнаються контрольовані Компанією немонетарні активи, які не мають матеріальної
форми, можуть бути ід ентифіковані окремо від  Компанії і використовуються Компанією протягом період у більше 1

року (або операційного циклу) д ля виробництва, торгівлі, в ад міністративних цілях чи перед ачі в оренд у іншим
особам.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами: патенти; авторські права (в т.ч. на програмне
забезпечення); ліцензії; торгові марки, включаючи бренд и і назви публікацій.

Програмне забезпечення, яке є невід д ільним і необхід ним д ля забезпечення роботи основних засобів, враховується
в склад і цих об'єктів.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість прид бання і
витрати пов'язані з д овед енням нематеріальних активів д о експлуатації.

Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу склад ається зі всіх витрат на створення, виробництво
та під готовку активу д о використання. Витрати на д ослід ження (науково-д ослід ні роботи) визнаються витратами в

період  їх виникнення.
Под альші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо: існує ймовірність
того, що ці витрати призвед уть д о генерування активом майбутніх економічних вигод , які перевищать його спочатку

оцінений рівень ефективності; ц і витрати можна д остовірно оцінити та від нести д о від повід ного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхід ні д ля під тримки спочатку оціненої ефективності активу, вони

визнаються витратами період у.
Нематеріальні активи, які від ображаються в балансі не амортизуються, внаслід ок того , що неможливо визначити

строк їх корисної експлуатації у зв'язку з від сутністю активного ринку под ібного програмного забезпечення в Україні,
що не суперечить вимогам МСБО 38.

У разі, якщо по об'єкту нематеріальних активів можливо визначити строк корисного використання нарахування
амортизації провод иться прямолінійним метод ом протягом очікуваного строку його використання, але не більше 20

років. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введ ення нематеріального активу в
експлуатацію.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх постановці на облік спеціально
комісією, призначеною д иректором Товариства, виход ячи з: очікуваного морального зносу, правових або інших
обмежень щод о строків використання або інших факторів; строків використання под ібних активів, затверд женого

керівництвом Товариства.
На д ату звіту нематеріальні активи враховуються за мод еллю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення

корисності від повід но д о МСБО 36.

Оренд а
Оренд а класифікується як фінансова оренд а, коли за умовами оренд и перед аються в основному всі ризики та

вигод и, пов'язані з експлуатацією активу, і оренд а від повід ає од ному з критеріїв визнання певного в МСБО 17. Усі
інші вид и оренд и класифікуються як операційна оренд а.

Активи, які утримуються на умовах фінансової оренд и, визнаються активами Компанії за найменшою з вартості або
справед ливої вартості або д исконтованої вартості мінімальних оренд них платежів на д ату отримання. Від повід на

заборгованість включається в баланс як зобов'язання з фінансової оренд и, з под ілом на д овгострокову і
короткострокову заборгованість.

Фінансові витрати, визначаються з використанням метод у ефективної ставки від сотка. Від соток визначається за
встановленим оренд од авцем у д оговорі оренд и або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються

д о звіту про фінансові результати протягом від повід ного період у оренд и.
Оренд ні платежі по операційній оренд і від ображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій

основі протягом від повід ного період у оренд и.
У разі над ання в операційну оренд у майна, суми, що під лягають отриманню від  оренд аря, від ображаються як інший

операційний д охід  у сумі нарахованих поточних платежів.

Витрати з под атку на прибуток
Витрати з под атку на прибуток визначаються і від ображаються у фінансовій звітності від повід но д о МСБО 12.

Витрати з под атку на прибуток, що від ображаються у звіті про фінансові результати, склад аються із сум поточного та



від строченого под атку на прибуток.
Поточний под аток на прибуток визначається виход ячи з опод атковуваного прибутку за рік, розрахованої за

правилами под аткового законод авства України.
Від строчений под аток визнається у сумі, яка, як очікується, буд е сплачена або від шкод ована в зв'язку з наявністю

різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, від ображених у фінансовій звітності, та від повід ними
под атковими базами активів і зобов'язань. Від строчені под атки на прибуток розраховуються за тимчасовими

різницями з використанням балансового метод у обліку зобов'язань.
Від строчені под аткові активи та зобов'язання розраховуються за под атковим ставкам, які, як очікуються, буд уть

застосовні в період і, коли буд уть реалізовані активи або погашені на основі под аткових ставок, що д іяли на звітну
д ату, або про введ ення яких в д ію в найближчому майбутньому було д остовірно від омо за станом на звітну д ату.

Від строчені под аткові активи від ображаються лише в тому випад ку, якщо існує ймовірність того , що наявність
майбутньої опод атковуваного прибутку д озволить реалізувати від строчені под аткові активи або якщо зможуть бути

зараховані проти існуючих від клад ених под аткових зобов'язань.
Товариство на момент затверд ження фінансової звітності є платником єд иного под атку.

Винагород а працівникам
Всі винагород и працівникам враховуються як поточні, від повід но д о МСБО 19.

У процесі господ арської д іяльності Товариство сплачує обов'язкові внески д о Д ержавного Пенсійного фонд у за
своїх працівників, в розмірі перед баченому Законод авством України.

Нед ержавне Пенсійне страхування працівникам д о виход у на пенсію може зд ійснюється за заявами працівників і
перераховується в зазначені ними фонд и. Д ані внески д ля Компанії є внесками в Пенсійні програми з визначеним

внеском або тому у фінансовій звітності від ображаються лише як витрати у звіті про фінансові результати.

Запаси
Облік і від ображення у фінансовій звітності запасів зд ійснюється від повід но д о МСБО 2.

Запаси враховуються по од норід них групах: основні (технологічні) сировину та матеріали; інші матеріали, в т.ч.
буд івельні; запасні частини; паливо; напівфабрикати покупні; незавершене виробництво; готова прод укція; товари

покупні.
Собівартість прид баних у третіх осіб запасів склад ається з вартості прид бання та інших витрат, безпосеред ньо

пов'язаних з їх прид банням.
Метод  оцінки запасів при їх вибутті за ід ентифікованою собівартістю

Запаси від ображаються у фінансовій звітності за найменшою з д вох оцінок: собівартістю або чистою вартістю
реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ход і звичайної д іяльності Компанії за

вирахуванням розрахункових витрат по прод ажу.

Визнання д оход ів і витрат
Д оход и визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції від буд еться

збільшення економічних вигод , а сума д оход у може бути д остовірно визначена.
Д охід  від  реалізації прод укції визнається, тод і, коли фактично зд ійснено перехід  від  прод авця д о покупця значних
ризиків, переваг і контроль над  активами (товар від вантажено і право власності перед ано), і д охід  від повід ає всім

критеріям визнання від повід но д о МСБО 18.
Особливих умов визнання д оход у від  реалізації готової прод укції у від повід ності з політикою Компанії не

перед бачено.
У разі над ання послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом узгод женого часу, д охід  визнається в
тому звітному період і, в якому над ані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та від сотка

виконання.
Процентний д охід  визнається в тому період і, д о якого він ставиться виход ячи з принципу нарахування.

Д охід  від  д ивід енд ів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.
Витрати, пов'язані з од ержанням д оход у, визнаються од ночасно з від повід ним д оход ом.

Іноземна валюта
Фінансова звітність Товариство склад ається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.

Господ арські операції, провед ені в іноземній валюті при первинному визнанні від ображаються у функціональній
валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на д ату зд ійснення операції.

На д ату склад ання фінансової звітності згід но МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті
перераховуються та від ображаються у Балансі за курсом НБУ на д ату склад ання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку від ображаються під сумовуючим під сумком, у звіті про фінансові
результати того період у, в якому вони виникли.

Зобов’язання та резерви
Облік і визнання зобов'язань та резервів зд ійснюється від повід но д о МСБО 37.

Зобов'язання Товариства, класифікуються на д овгострокові (строк погашення понад  12 місяців) і поточні (термін
погашення д о 12 місяців).

Д овгострокові зобов'язання (крім від строчених под атків на прибуток) від ображаються в залежності від  вид у або по
амортизується або за д исконтованою вартістю.

Поточна кред иторська заборгованість обліковується і від ображається в Балансі за первісною вартістю, яка д орівнює
справед ливій вартості отриманих активів або послуг.

Товариство зд ійснює перевед ення частини д овгострокової кред иторської заборгованості д о склад у
короткострокової, коли за станом на д ату Балансу за умовами д оговору д о повернення частини суми боргу

залишається менше 365 д нів.
Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної под ії в минулому має юрид ичні або фактичні

зобов'язання, д ля врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буд е потрібно від тік ресурсів, і які можна
оцінити з д остатньою над ійністю.

Товариство визнає в якості резервів – резерв від пусток, який формується щомісячно виход ячи з фонд у оплати праці
і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виход ячи з д аних поперед ніх звітних період ів з

урахуванням поправки на інформацію звітного період у.
Товариство визнає умовні зобов'язання, виход ячи з їх критеріїв визнання, поклад аючись на оцінку ймовірності їх

виникнення та сум погашення, отриманої від  експертів.

Власний капітал
Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справед ливої вартості отриманих коштів над

номінальною вартістю частки учасника від ображається як емісійний д охід .
Товариство визнає резервний фонд  в склад і власного капіталу, сформований від повід но д о Статуту.

Товариство нараховує д ивід енд и учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну д ату тільки в тому випад ку, якщо
вони були оголошені д о звітної д ати включно.

Поряд ок розпод ілу накопиченої прибутку встановлюється зборами учасників.

Сегменти
Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою організації виробництва займається

од ним вид ом д іяльності. Тому господ арсько-галузеві сегменти не вид ілені.
Географічні сегменти можуть бути вид ілені за ознаками покупців і пред ставляються у звітному період і в тому випад ку,

якщо обсяг реалізації іноземним покупцям перевищує 10% всього д оход у від  реалізації.
У разі розширення масштабів д іяльності Компанії та появі нових вид ів виробництва або послуг Компанія буд е

под авати фінансову звітність від повід но д о МСФЗ 8.

Пов’язані особи
Від повід но д о ознак пов'язаних осіб, які навод яться в МСБО 24, пов'язані особи в Компанії від сутні.

Под ії, що від булися після звітної д ати
Керівництво визначає поряд ок, д ату під писання фінансової звітності та осіб уповноважених під писувати звітність.



При склад анні фінансової звітності враховуються под ії від булися після звітної д ати та від ображає їх у фінансовій
звітності від повід но д о МСБО 10.

4 . Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні суд ження 
в застосуванні облікової політики

При під готовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми
активів та зобов’язань, визначення д оход ів та витрат звітного період у, розкриття умовних активів та зобов’язань на

д ату під готовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнарод ної фінансової звітності. Фактичні результати можуть від різнятися від  таких оцінок. Оцінки, які

особливо чутливі д о змін, стосуються резерву на покриття збитків від  знецінення д ебіторської заборгованості,
д овгострокових та поточних фінансових інвестицій, справед ливої вартості нематеріальних активів.

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які зд ійснюють вплив на показники, які від ображені в
фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та суд ження під лягають постійному аналізу та

обумовлені минулим д освід ом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях від носно майбутніх под ій.
Суд ження, які зд ійснюють найбільш значний вплив на показники, від ображені в фінансовій звітності та оцінки, які
можуть призвести д о необхід ності суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов’язань на протязі

наступного фінансового року, включають наступне:
Справед лива вартість нематеріальних активів. Нематеріальні активи від ображені у фінансовій звітності по

справед ливій вартості, яка визначена незалежним експертом за д оход ним метод ом. Розкриття інформації по
нематеріальним активам навед ено в Примітці 6 .

5. Нові та переглянуті станд арти та тлумачення:
Уд осконалення МСФЗ:

Зміна д о МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» від носиться д о виключення д ля умов гіперінфляції і від міняє
д еякі фіксовані д ати, вказані в станд арті. 

Рад а з МСФЗ пояснила, яким чином компанія повинна поновити над ання фінансової звітності від повід но д о МСФЗ,
після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною д о гіперінфляції. Правка д іє д ля річних звітів,

починаючи з 1 липня 2011р та після цієї д ати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або
інформацію, яку розкриває Компанія.

Зміна д о МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» ввод ить вимогу про розкриття д еякої
д од аткової інформації, використовувану у разі перед ачі фінансових активів. 

Правка вимагає розкриття д од аткової інформації про фінансові активи, які було перед ано, але визнання яких не
припинялося, щоб д ати можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів,

визнання яких не припинялося, і від повід них їм зобов’язань. Крім цього, з метою над ання користувачам фінансової
звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які пов’язані з цими активами,

правкою перед бачено розкриття інформації об активах, участь у яких прод овжується, але визнання у фінансової
звітності припинено. Правка д іє д ля річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї д ати. Правка не вплинула на

фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія.
Зміна д о МСФЗ (IAS) 12 «Под атки на прибуток», яка ввод ить виключення від носно існуючого принципу вимірювання

від клад ених под аткових активів і зобов'язань, пов'язаних з інвестиційною власністю, що враховується за
справед ливою вартістю. Правка д іє д ля річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї д ати. Правка не

вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія.
Обов'язкові д о застосування

МСФО (IFRS) 10 "Консолід ована фінансова звітність"
МСФО (IFRS) 10 замінює частину МСФО (IAS) 27 "Консолід ована і окрема фінансова звітність", що стосується

консолід ованої фінансової звітності, а також ПКР (SIC) "Консолід ація - Товариства спеціального призначення".
Згід но МСФО (IFRS) 10 єд иним необхід ним та д остатньою умовою консолід ації є наявність контролю. Ця зміна
покликана усунути розбіжності між поперед ньою версією МСФО (IAS) 27, в якому використовувалася концепція

контролю, і ПКР (SIC) 12, в якому акцент робився на ризиках та вгод ах. МСФО (IFRS) 10 д ає д етальніше визначення
контролю, що усуває ряд  нед оліків визначення з МСФО (IAS) 27.

МСФО (IFRS) 11 "Спільна д іяльність"
МСФО (IFRS) 11 замінює МСФО (IAS) 31 "Участь в спільній д іяльності" і ПКР (SIC) 13 "Спільно контрольовані

Товариства - немонетарні вклад и учасників". МСФО (IFRS) 11 розгляд ає питання класифікації д іяльності, спільно
контрольованої д вома або більш сторонами. МСФО (IFRS) 11 перед бачає д ва типи спільної д іяльності : "спільні

операції" і "спільне Товариство". Вони від різняються правами і зобов'язаннями сторін за угод ою про спільну
д іяльність.

МСФО (IFRS) 12 "Розкриття інформації про участь в інших Товариствах"
МСФО (IFRS) 12 встановлює вимоги д о розкриття в річній консолід ованій фінансовій звітності про участь в д очірніх і

залежних Товариствах, спільній д іяльності і неконсолід ованих структурованих Товариствах. МСФО (IFRS) 12 націлений
на над ання користувачам фінансової звітності інформації необхід ною д ля оцінки характеру участі Товариства в

інших Товариствах і від повід них ризиках, а також впливи такої участі на фінансову звітність.

МСФО (IFRS) 13 "Оцінка за справед ливою вартістю"
МСФО (IFRS) 13 встановлює поряд ок провед ення оцінки за справед ливою вартістю і розкриття інформації про

визначення справед ливої вартості. МСФО (IFRS) 13 не міняє вимог про від ображення за справед ливою вартістю тих
або інших статей звітності. Сфера д ії МСФО (IFRS) 13 охоплює як фінансові, так і не фінансові інструменти від носно
яких інші станд арти МСФО вимагають або д опускають оцінку за справед ливою вартістю а також розкриття оцінки за

справед ливою вартістю (за винятком окремо обумовлених випад ків).
МСФО (IFRS) 13 д ає нове визначення справед ливої вартості д ля цілей фінансової звітності.

Згід но МСФО (IFRS) 13, справед лива вартість - це ціна прод ажу активу або перед ачі зобов'язання ("ціна виход у") між
учасниками основного (чи найбільш вигід ного) ринку у поточних нормальних ринкових умовах на д ату оцінки. При
цьому ціна може бути визначена шляхом безпосеред нього спостереження або з використанням іншої метод ики

оцінки.

МСФО (IAS) 19 "Винагород  працівникам" (переглянутий в 2011 році)
МСФО (IAS) 19 (переглянутий в 2011 році) міняє поряд ок обліку пенсійних програм зі встановленими виплатами і

вихід ної д опомоги. Найбільш суттєві зміни торкаються обліку зобов'язань по пенсійних програмах зі встановленими
виплатами і активів програм. Поправки вимагають обліку змін зобов'язань програм зі встановленими виплатами, а
також змін справед ливій вартості активів програм, у момент їх виникнення. Таким чином, вступ цієї вимоги від міняє

"метод  корид ору", д озволений поперед ньою ред акцією МСФО (IAS) 19, і прискорює визнання вартості послуг
минулих період ів. Усі актуарні прибутки або збитки повинні від биватися у іншому сукупному д оход і, щоб чистий

пенсійний актив або зобов'язання в звіті про фінансове положенні в повному об'ємі від бивали д ефіцит або
профіцит програм.

Поправки д о МСФО (IFRS) 1 - Д ержавні позики
Поправки д ають д еякі послаблення Товариствам, уперше МСФО, що застосовує, д озволяючи перспективне

застосування МСФО (IAS) 39 і МСФО (IFRS) 9 , а також п. 10А МСФО (IAS) 20 "Облік д ержавних субсид ій і розкриття
інформації про д ержавну д опомогу" у від ношенні д ержавних позик, непогашених на д ату переход у на МСФО.

Необов'язкові д о застосування
МСФО (IFRS) 9  "Фінансових інструментів" (переглянутий в 2010 році) (обов'язковий д о застосування не раніше 1 січня

2015 року)
МСФО (IFRS) 9  - це новий станд арт по обліку фінансових інструментів, який у результаті повинен повністю замінити

МСФО (IAS) 39



Поправки д о МСФО (IAS) 36 "Знецінення активів" (обов'язкові д о застосування д ля років що починаються не раніше
1 січня 2014 року)

Поправки
a) погод жують вимоги д о розкриття в МСФО (IAS) 36 з намірами КМСФО і скорочують перелік обставин, при яких

потрібне розкриття від шкод ованої вартості активів або од иниць що генерують грошові кошти;
б) вимагають д од аткових розкриттів про оцінку за справед ливою вартістю, якщо від шкод ована вартість знецінених

активів розрахована за справед ливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття; і в) встановлюють вимогу
розкривати ставку д исконтування, використану при розрахунку знецінення (чи його від новлення), якщо від шкод ована
вартість знецінених активів розрахована за справед ливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається

по метод у привед еній вартості.

Поправки д о МСФО (IAS) 39 "Фінансових інструментів: визнання і оцінка" (обов'язкові д о застосування д ля років, що
починаються не раніше 1 січня 2014 року)

Поправки уточнюють, що у разі новації похід ного фінансового інструменту хед жування за умови виконання певних
критеріїв немає необхід ності припиняти облік хед жування.

Роз'яснення КРМСФО (IFRIC) 21 "Збори"
(обов'язкові д о застосування д ля років, що починаються не раніше 1 січня 2014 року)

КРМСФО (IFRIC) 21 д ає вказівки по визнанню зобов'язань по зборах, що встановлюються д ержавою, як що
враховується від повід но д о МСФО (IAS) 37 "Оцінних зобов'язань, умовних зобов'язання і умовні активи", так і по

зборах з чітко  певними термінами і сумами.

Станд арти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче над ані станд арти і інтерпретації, які були випущені, але ще не набули чинності на д ату випуску фінансової

звітності Товариства. 
Товариство має намір застосувати ці станд арти з д ати їх набуття чинності. 

МСФО (IFRS) 9  «Фінансові інструменти» 
МСФО (IFRS) 9  в поточній ред акції, що від ображає результати першого етапу проекту Рад и з МСФО по заміні МСФО

(IAS) 39, застосовується від носно класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових зобов'язань, як вони
визначені в МСФО (IAS) 39. Спочатку перед бачалося, що станд арт набуд е чинності від носно річних звітних період ів,

що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї д ати, але в результаті випуску Поправок д о МСФО (IFRS) 9  «Д ата
обов'язкового застосування МСФО (IFRS) 9  і перехід ні вимоги д о розкриття інформації», опублікованих в груд ні 2011

р., д ата обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. В ход і под альших етапів Рад а з МСФО
розгляне облік хед жування і знецінення фінансових активів. Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9  над асть

вплив на класифікацію і оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить впливу на класифікацію і оцінку
фінансових зобов'язань. Д ля пред ставлення завершеної картини Товариство оцінить вплив цього станд арту на суми,

що розкриваються у фінансовій звітності в ув'язці з іншими етапами проекту після публікації остаточної ред акції
станд арту, що включає всі етапи. 

«Інвестиційні компанії» (Поправки д о МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 та МСФО (IAS) 27). 
Д ані поправки набувають чинності д ля річних звітних період ів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї д ати, і

перед бачають виключення з вимог про консолід ацію д ля компаній, які від повід ають визначенню інвестиційної
компанії згід но МСФО (IFRS) 10. Виключення з вимог про консолід ацію вимагає, щоб інвестиційні компанії

враховували д очірні компанії за справед ливою вартістю через прибуток або збиток. Товариство не чекає, що д ана
поправка буд е застосовна д ля нього. 

Поправки д о МСФО (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань». 
В рамках д аних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз волод іє юрид ичним закріпленим правом на

зд ійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як слід  правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСФО
(IAS) 32 від носно систем розрахунків (таких як системи єд иного клірингового центру), в рамках яких використовуються

механізми неод ночасних валових платежів. Поправки набувають чинності від носно річних звітних період ів, що
починаються 1 січня 2014 р. або після цієї д ати. Перед бачається, що д ані поправки не зроблять вплив на

фінансовий стан або фінансові результати д іяльності Товариства. 
Інтерпретація IFRIC 21 «Обов'язкові платежі» (Інтерпретація IFRIC 21) 

В Інтерпретації IFRIC 21 роз'яснюється, що компанія визнає зобов'язання від носно обов'язкових платежів тод і, коли
від бувається д ія, що спричиняє за собою їх сплату. У разі обов'язкового платежу, виплата якого потрібна у разі

д осягнення мінімального порогового значення, в інтерпретації встановлюється заборона на визнання
перед бачуваного зобов'язання д о д осягнення встановленого мінімального порогового значення. Інтерпретація

IFRIC 21 набуває чинності д ля річних звітних період ів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї д ати.
Перед бачається, що Інтерпретація IFRIC 21 не зробить вплив на фінансове положення або фінансові результати

д іяльності Товариства. 
Поправки д о МСФО (IAS) 39 «Новація похід них інструментів і прод овження обліку хед жування». 

У д аних поправках перед бачається виключення з вимоги про припинення обліку хед жування у разі, коли новація
похід ного інструменту, визначеного як інструмент хед жування, від повід ає встановленим критеріям. Д ані поправки
набувають чинності д ля річних звітних період ів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї д ати. Товариство не

провод ило новацію своїх похід них інструментів в поточному період і. Проте д ані поправки буд уть взяті д о уваги при
розгляд і майбутніх новацій. 

6 . Розкриття показників фінансової звітності:

6 .1. Д охід  від  реалізації 2013 2012
Д охід  від  реалізації послуг 2975 4449

Всього д оход и від  реалізації 2975 4449
6.2. Собівартість реалізації 2013 2012

Витрати на персонал 1309 929
Нарахований резерв на оплату від пусток працівникам 89 13

Інші - 6
Всього 1398 948

6.3. Ад міністративні витрати 2013 2012
Витрати на персонал 289 172

Нарахований резерв на оплату від пусток працівникам 20 18
Нарахований єд иний под аток за 2013 р. 224 143

Інформаційно-консультаційні послуги та послуги інформатизації 1924 1063
Оренд на плата 186 33

Послуги оцінювача - 18
Ауд иторські послуги 4  3

Послуги банків 13 8
Амортизація нематеріальних активів 3

Інші 12 17
Всього ад міністративних витрат 2675 1475

6.4 . Витрати на збут 2013 2012
Рекламні послуги 28 11

Всього витрат на збут 28 11

6.5. Інші операційні д оход и та витрати
Інші операційні д оход и: 2013 2012

Д оход и від  купівлі-прод ажу іноземної валюти 56 18



Інші операційні д оход и 23
Всього інші операційні д оход и 79 18

Інші операційні витрати:
Витрати на купівлю-прод аж іноземної валюти (4)

Собівартість реалізованої валюти (18)
Інші операційні витрати (1)

Штрафи, пені (15) -
 Всього інші операційні витрати (15) (23)

6 .6 . Інші вид и д оход ів , фінансові д оход и 
 Д оход и від  участі в інвестиційній д іяльності 2013 2012

Д охід  від  інвестицій в асоційовані компанії 160 -
Фінансові д оход и 

від сотки, нараховані за д епозитними д оговорами 67 -
 Всього фінансові д оход и 67 -

6 .7. Основний под аток д іяльності
Товариство на момент под ання фінансової звітності є платником єд иного под атку згід но чинного законод авства. В

зв’язку з цим не визначались под аткові різниці в обліку Товариства. 

6 .8. Основні засоби
Основні засоби та інвестиційна нерухомість в Товаристві на момент под ання фінансової звітності від сутні.

6 .9 . Нематеріальні активи
За історичною вартістю
Нематеріальні активи

Незавершене буд івництво
Всього нематеріальні активи

Справед лива вартість на 01.01.2013 50123 - 50123
Над ход ження 1 339 340

Переміщення з незавершеного буд івництва - - -
Вибуття - - -

31 груд ня 2013 року
50124 339 50463

Нараховано знос за рік (3) (3)
Накопичена амортизація (3) - (3)

6 .10. Запаси
Запаси в Товаристві на момент под ання фінансової звітності від сутні.

6 .11. Торгівельна та інша д ебіторська заборгованість 2013 2012
Торгівельна д ебіторська заборгованість 468 1814

Аванси вид ані - 16
Інша поточна д ебіторська заборгованість 1 -

Чиста вартість торгівельної д ебіторської заборгованості 469 1830
Д ебіторська заборгованість під приємства не має забезпечення.

Прострочена заборгованість від сутні, погашення від бувається в поточному період і.

6 .12. Грошові кошти тис.грн. 2013 2012
Каса та рахунки в банках 1734 74

всього грошові кошти 1734 74

6.13. Статутний капітал
Станом на 31 груд ня 2013 та на 31 груд ня 2012 року зареєстрований та сплачений статутний капітал Товариства
склад ався з 1 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня кожна на загальну суму – 1 500

000,00 гривень.

6 .14. Торгівельна та інша кред иторська заборгованість 2013 2012
Торгівельна кред иторська заборгованість 60 -

Розрахунки з бюд жетом 69 -
Інші -

Всього кред иторська заборгованість 129 -

6 .15. Умовні зобов’язання
Суд ові позови - проти Товариства под аних суд ових позовів немає, тому керівництво вважає, що Товариство не

понесе істотних збитків, від повід но, резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Опод аткування – внаслід ок наявності в українському комерційному законод австві, й под атковому зокрема,
положень, які д озволяють більш ніж од ин варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом
нестабільному економічному серед овищі, за якої под аткові органи д овільно тлумачать аспекти економічної

д іяльності, у разі, якщо под аткові органи під д ад уть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва
економічної д іяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буд е сплатити д од аткові под атки, штрафи та

пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під  знецінення, а
також на ринковий рівень цін на угод и. На д умку керівництва, Товариство сплатило усі под атки, тому фінансова

звітність не містить резервів під  под аткові збитки. Под аткові звіти можуть перегляд атися від повід ними под атковими
органами протягом трьох років.

Економічне серед овище – Товариство зд ійснює свою основну д іяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне серед овище в Україні, можуть швид ко змінюватися. Под альший економічний
розвиток залежить від  спектру ефективних заход ів, які вживаються українським Уряд ом, а також інших под ій, які

перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряд у
може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на зд атність Товариства сплачувати заборгованості згід но

строків погашення.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щод о можливості повернення та класифікації визнаних активів, а
також повноти визнаних зобов’язань. Од нак Товариство ще д осі знаход иться під  впливом нестабільності, вказаної

вище.

Ступінь повернення д ебіторської заборгованості та інших фінансових активів – внаслід ок ситуації, яка склалась в
економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на д ату балансу, існує ймовірність

того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ход і звичайної д іяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від  ефективності заход ів, які знаход яться поза зоною
контролю Товариства, спрямованих різними країнами на д осягнення економічної стабільності та пожвавлення
економіки. Ступінь повернення д ебіторської заборгованості Товариству визначається на під ставі обставин та

інформації, які наявні на д ату балансу. На д умку керівництва, д од атковий резерв під  фінансові активи на
сьогод нішній д ень не потрібен, виход ячи з наявних обставин та інформації.

6 .16. Справед лива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи Балансова вартість Справед лива вартість



2013 2012 2013 2012
Д овгострокові фінансові інвестиції за метод ом участі в капіталі 280 120 280 120

Інші д овгострокові фінансові інвестиції - - - -
Інвестиції д о погашення - - - -

Поточні фінансові інвестиції - 1500 - 1500
Д овгострокова д ебіторська заборгованість - - - -

Торгівельна та інша д ебіторська заборгованість 469 1830 469 1830
Грошові кошти та їх еквіваленти 1734 74 1734 74

Торгівельна та інша кред иторська заборгованість 129 - 129 -

7. Розкриття інформації про пов’язанні сторони 

Д о пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами від носяться:
під приємства, які прямо або опосеред ковано, контролюють або перебувають під  контролем, або ж перебувають під

спільним контролем разом з Товариством; 
асоційовані компанії;

спільні під приємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
члени провід ного управлінського персоналу Товариства;

близькі род ичі особи, зазначеної в а) або г);
компанії, що контролюють Товариство, або зд ійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий від соток голосів у

Товаристві;
програми виплат по закінченні труд ової д іяльності працівників Товариства, або буд ь-якого іншого суб’єкта

господ арювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
За 2012 та 2013 роки операції з пов’язаними сторонами – акціонерами не зд ійснювалися. Разом з тим, були

провед ені виплати провід ному управлінському персоналу:

2013 2012
Компенсація провід ному управлінському персоналу

Короткострокові виплати працівникам: заробітна плата, премії) 54 44
- Винагород а в негрошовій формі - -

8. Звітність за сегментами
Товариство має од ин основний сегмент по д іяльності: над ання послуг з питань інформатизації.

Географічні сегменти Україна Євросоюз Інші Всього за рік, що закінчився 
31 груд ня 2013 р.

Всього зовнішні д оход и 1758 1217 2975
9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти під приємства включають кред иторську заборгованість, цінні папери, операційну
оренд у. Основною метою д аних фінансових інструментів є залучення коштів д ля фінансування операцій Товариства.

Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як грошові кошті та короткострокові д епозити.
Основні ризики включають ризик кред итний ризик, ризик ліквід ності, ринковий та валютний ризик.

Політика управління ризиками включає наступне:
Кред итний ризик. Товариство уклад ає угод и виключно з від омими та фінансово стабільними сторонами. Операції з

новими клієнтами зд ійснюються на основі поперед ній оплати. Д ебіторська заборгованість під лягає постійному
моніторингу. Від носно кред итного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові

інвестиції, д оступні д ля прод ажу, та фінансові інвестиції д о погашення, ризик пов’язаний з можливістю д ефолту
контрагента, при цьому максимальний ризик, д орівнює балансовій вартості інструменту.

Ризик ліквід ності. Товариство зд ійснює контроль ліквід ності, шляхом планування поточної ліквід ності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов’язані з д ебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також

прогнозні потоки грошових коштів від  операційної д іяльності. Інформація щод о платежів за фінансовими
зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення пред ставлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 груд ня 2013року Д о1 року Від  1 року д о 5 років Більше 5 років Всього
Торгова та інша кред иторська заборгованість 129 129

ВСЬОГО 129 129
Рік, що закінчився 31 груд ня 2012року Д о1 року Від  1 року д о 5 років Більше 5 років Всього

Торгова та інша кред иторська заборгованість 0
Товариство не має д овгострокової заборгованості. 

Ринковий ризик

На Товариство, як суб’єкт ринкової економіки, впливають такі фактори, як несприятливі зміни у процентних ставках,
курсах гривні д о іноземних валют, цінах на послуги та інше. Товариство наражається на ринковий (ціновий) ризик

внаслід ок неочікуваних змін ринкових цін на вартість послуг, на ефективність роботи програмних прод уктів та попиту
на них. Метою управління ринковим ризиком є д осягнення запланованого рівня прибутку за прийнятного д ля

акціонерів рівня ризику, тобто мінімізація втрат від  неочікуваних коливань рентабельності д іяльності та валютних
курсів.

Товариство намагається визначити ступінь впливу ринкових ризиків та покращити якість управління ними. Д ля
своєчасного аналізу змін, які притаманні ринку інформаційних послуг, формування стратегій по ефективному

управлінню активами і пасивами Товариства д ля забезпечення стабільних д оход ів при мінімізації ризиків,
керівництво визначає поряд ок формування резервів. Так, розпод іл ризиків зд ійснюється шляхом часткової перед ачі

ризиків окремим партнерам, зад іяним в провед ені ризикової операції. Як правило, контрагентам перед аються ті
ризики, які від  них залежать. 

Механізм нейтралізації ризиків ґрунтується на резервуванні Товариством частини фінансових ресурсів, що
д озволяють запобігти негативним фінансовим наслід кам по тих фінансових операціях, за яким ці ризики не пов’язані

з д іяльністю контрагентів. Основними формами такого напрямку є : 
формування резервного фонд у Товариства; 

нерозпод ілений залишок прибутку, отриманий в звітному період і. 
За д аними звітного та порівняльного період у інформація, яка д озволить проаналізувати д ії Товариства щод о

нейтралізації ризиків вигляд ає наступним чином : 
Показник Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013

Капітал в д ооцінках 50000 50000
Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 2116 1293

всього 52116 51293
Незважаючи на фінансову та економічну кризу в Україні фінансових ресурсів у Товариства д остатньо д ля

прод овження д іяльності та розвитку свого вид у д іяльності.

Валютний ризик. 
Валютний ризик визначається як ризик того , що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслід ок зміни

курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.

Управління капіталом.
Від носно управління капіталом основною метою Товариства є забезпечення 

нормального рівня д остатності капіталу. Товариство управляє своїм капіталом д ля забезпечення безперервної
д іяльності в майбутньому і од ночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвід ношення

позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно перегляд ає структуру свого капіталу. На основі



результатів такого перегляд у вживаються заход и д ля забезпечення отримання прибутку та економії поточних витрат.
Заход и, щод о полiпшення фiнансового стану пiд приємства:

- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання д оговiрних зобов'язань по уклад еним д оговорам.

10. Под ії після д ати Балансу
На д ату над ання фінансової звітності на Під приємстві не було встановлено под ій, які можуть вплинути на показники

фінансової звітності та могли б вимагати змін над аної інформації. 

Д иректор
ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОД ЖИ" _____________ /О. М. Волков/

Головний бухгалтер ____________ /І. А. Кириченко/
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