
баrrансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягае погашенню, то його сума включаеться до складу
доходу звiтного перiоду.

Простроченоi заборгованостi за позиками банкiв на звiтну дату немас. Нарахування та
сплата податкiв i зборiв проводилося у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства.

Iнформацiя про зобовЪзання:

ПРИМIТКА 1З. "Д6119ДИ I ВИТРАТИш

Доходи i витрати визнаються пiдприемством за кожним видом дiяльностi (операцiйноi,
iнвестицiйноi, фiнансовоi) за таких умов:

а) визнання pearrbHoi заборгованостi за активами та зобовЪзаннями пiдприсмства;
б) фiнансовий результат операцii, пов'язаноi з продажем (купiвлею) ToBapiB, наданням

(отриманням) посл.уг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати, що виникають у резупьтатi операцiй, визначаються договором мiж ii

Jласниками або iншими докJaментами, оформrrеними згiдно iз вимогами чинного законодавства
Украiни. Кожний вид доходу та витрат вiдображаеться в бlхгалтерському облiку окремо.

Базовими приЕципами мя обrriку доходiв i витрат пiдприсмство використовус принципи
нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат та принцип обачностi.

Критерii визнання доходу i витрат застосов)rються окремо до кожноi операцii пiдприемства.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi"

Доходи та витрати, якi включено в пЗвiт про фiнансовi резулътатиD визначались i
враховувались в тому звiтному перiодi, до якого вони вiдносяться.

Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв е момент'ix виникненЕя, коли вiдбувасться
невiдповiднiсть перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть
використаЕi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв врахов},ються в cyMi
фактичних витрат, Списання витрат майбутнй перiодiв проводиться piBHoMipHo протягом перiодiв,
до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очir<усться отримання повkзаноi з ними
економiчноi вигоди.

Iнформацiя про доходи та витрати:
тис. грн"
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з/п
Показник 2016 piK 2015 piK

1 Iншi довгостроковi зобовЪзання

2
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги

б0 21

J Поточнi зобов'язання за розрахуt{ками з бюд2*<етом

4 Поточн зобов'язання за розрахунками зi стра;ý/вання
5 Поточн зобов'язацня за розрахунками з опzrати працi
6 Iншi поточнi зобов'язання 4

Разом 64 2L

No

зlп Показник 2016 piK 2015 piK

Доходц

i Чистий доход (виручка) вiд реаrriзацii продrкцii (ToBapiB,

робiт, посчrчг)

2 Iнш операцiйнi доходи |4 61

Iнш фiнансовi доходи, в т.ч.: 98 1,7з

отриманi вiдсотки 98 173
4 Iншi доходи

Вптрати

1
Собiвартiсть реаzriзованоi продrкцii (ToBapiB, робiт, посzrуг)

2 Адмiнiстративнi витрати 151 150
3 Витрати на зб},т 81 77
4 Iншi операцiйнi витрати 7 2
5 Фiнансовi витрати
6 Iнштi витрати

Операцiйнi витрати за елементами представ.ленi насrупним чином:


