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ПРИМIТМ 9. rtЩЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬл

.Д,ебiторську заборгованiсть визнають як актив, якщо icHyc вiрогiднiсть отриN{ання
маЙбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена ii сума. Поточна дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги визнаеться за актив одночасно з визнанням
доходу вiд реа,tiзацii продукцii, ToBapiB, робiт i цослуг i оцiнюсться за цiною реалiзацii на пiдставi
первинних б5п<гаzrтерських дочrментiв на вiдвантаження ToBapiB або rrродrкцii, надання послJл"
Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважають поточну дебiторську заборгованiсть, щодо якоi
icHye невпевненiсть в ii поверненнi боржником. На пiдставi анапiзу дебiторськоi заборгованостi,
пов'язаноi iз реааiзацiею продукцii (робiт, поспуг), здiйснюеться нарахуваrrня резерву сумнiвних
боргiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв вiдображаеться в звiтi про фiнансовi результати
у складi iнших операцiйних витрат. Безнадiйною дебiторською заборгованiстю вважа€ться поточЕа
заборгованiсть, вiдносно якоi icHye впевненiсть щодо ii не повернення боржяиком або по якiй
закiнчився строк позивноi давностi" Виключення безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi зл
продукцiю, товари, роботи i послlти з активiв здiйснюетьсяr згiдно реестру, затверд2кеного
керiвником пiдприсмства, з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв.

[нформацiя про дебiторську заборгованiсть:

ПРИМIТКА 1О. КГРОШОВI КОШТИ ТА IX ЕКВIВМЕНТИП

Грошовi кошти та ix еквiваленти включають готiвковi кошти в Kaci та залишки по рФ{rнках
до запитання, KopoTкocTpoKoBi i високолiквiднi iнвестицii з TepMiHoM погашення не бiльше трьох
мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти.

Iнформацiя про грошовi кошти та'й еквiваленти:

примIткА 11. квлАсниЙ кдпlтмru

Iнформацiя про власний капiтал:

Бухгаатерський облiк власного капiта:rу ведеться на ocHoBi МСФЗ.
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно вимог чинного законодавства Украiни.
У вiдповiдностi до Установчих документiв Товариства, станом на 31.12.2016 року статутний

капiтал стацовить 520000,00 грн. (П'ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.).

пРимIткА 12. к3ОБоВ'ЯЗАННЯл

ЗобовЪзання визна€ться, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та icHye
ймовiрнiсть змеЕшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його пQгашення. Якщо на дату

9

тис, грн.
Ns

з/л Показник 2016 piK 2015 piK

1 .Ц,ебiторська заборгованiсть за розраý/нками з бюд2кетом
2 [нша поточна дебiторська заборгованiсть з92 556

Разом 392 556

тис. грн.
No

з/п Показник 2016 piK 2015 piK

1 Каса 10
2 Поточний рахунок у банку

Разом 1о

тис. грн.
Ne

з/п Показник 2016 piK 2015 piK

1 Статутний бапiта.п, 520 520
о Нерозподizr.ений прибуток (непокритий збиток) (107) 2о
J неоплачений капiтал t-, (-)

Разом 41з 54о


