Ns

Показник
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20i5 piK
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MaTepiarrbHi затрати

Витрати на оппату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати

139

Разом

238

ПРИМIТМ

133

22а

14. кЦIАI ТА ПОАIТИКА УПРАВ/\IННЯ КАПIТМОМл

Головними цiпями управлiння капiталом Товариства е:
- забезпечеrтня здатностi безперервноi дiяпьностi Товариства в майбутньому;
- забезпечення достатньоi вiл,цачi уlасникам шляхом утворення цiн на прод/.кти i поспуги
пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснюе монiторинг капiтаrrу на ocHoBi балансовоi BapTocTi власного капiтаау
та cBoix зобовЪзань, Метою Товариства в управ,л,iннi капiталом е утримання оптимального
спiввiдношення капiта-rrу та зобовЪзань.

пРимIтм

15. KYMOBHI

АктиВи

I

У фiнансовiй звiтностi Товариства за 2Оlб piK не

зобов'язання.

зоБов'яЗАННЯл
бупо пiдстав визнавати yMoBHi активи

ПРИМIТКА 16. rДОГОВIРНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯл
Товариство свосчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснюе оплату за придбанi

ocHoBHi засоби, товарно-матерiаrrънi цiнностi та отриманi поспуги. Станом на 31 грудня 2016 року
Товариство не ммо зобов'язань, якi б воно не сплачувало своечасно згiдно договорiв.

пРиl\'IIтм

1 7

"

кПоАIТикА Уп РАвАIнНя РИЗИКАМИrl

Управпiння ризиками вiдiграе вФкливу роль у дЬzrьностi Товариства. ocHoBHi ризики,

властивi операцiям Товариства, включають кредитн1 ризики, ризик zriквiдвостi,
Полiтики по 5,.правпiнню ризиками нацiленi на виявлення, ана,riз та управ,riння ризиками, з
якими стика€ться Товариство, встановлення вiдповiдних niMiTiB та KoHTponiB, в подальшому
монiторинг piBHiB ризику та дотримання лiмiтiв.
Товариство

)дIравляе наступними

ризиками:

Кредитний ризик. Кредитний ризик представляс собою ризик того, що r<лiент може не
виKонати cBoi зобов'язання передТовариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у
Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з дебiторсьr<ою
заборгованiстю позичальникiв,

Товариство структуруе piBнi кредитного ризику, який вона приймае на себе, встановлюючи
дiмiти на суму ризику, прийпятого по вiдношенню до одного або групи кдiснтiв.
Ризик zriквiдностi. Ризик лiквiдностi представляе собою ризик того, що Товариство не зможе
погасити cBoi зобов'язання по Mipi настання cTpoKiB ikнього погашення, Позицiя лiквiдностi
Товариства ретельним чином контролюеться та управля€ться. Компанiя використовуе процес
ДеТадьного бюд2кетуванЕя та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть
адекватних pecypciB для виконання cBoix платiжних зобовЪзань.
З метою управ,riння ризиком пiквiдностi Товариство здiйснюе монiторинг очiкуваних

маЙбутнiх потокiв грошових коштiв вiд операцiй iз клiснтами та банкiвських операцiй, що

частиною процесу управлiння активами/зобовЪзаннями.

Товариство проводить аналiз д}керел фiнансування
вiдповiднi рiшення щодо JдIравлiння активами та пасивами.

примIткА

18

за попереднi перiоди та

е

прийлпrас

кподti пIсl\я звIтного пЕрIо.щуll

Вiдповiдно до МСБО 10 uПодii пiсля звiтного перiодуu повiдом,rяемо, що на Товариствi в
перiод мiж датою звiтностi - 3L12.2Оlб р. i датою затверд}кення фiнансовоi звiтностi, подiй, якi б
вимагали змiни (коригування) фiнансовоi звiтностi, не бупо.

примIткА

1

9.

кзАтвЕрджЕння фIнАнсовоi звIтностIu

/0

