ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
(Аомбард "А"пмаз"
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примIтки до рIчноi фIнАнсовоi звIтностI
ЗА 2О16 piK

ПРИМIТКА 1. кЗАГМЬНА IНфОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИеМСТВОu

Повне товариство "Аомбард "Алмаз" Прошутi,нський Т.В. i компанiя" е стабiльно

функцiонуючою фiнансовою установою з понад 7 рiчною iсторiсю. Початок вiд7tiку свого створення
пiдприемство бере в 2009 р,
Основними видами дiяzrьностi товариства е:
- надання фiнансових кредитiв фiзичним особам за рах)дFIок власних коштiв пiд заставу
майна;

- оцiнка заставленого майна;
- надання посереднитт,ьких послуг зi страхування предмету застави

;

- реа.tiзацiя заставленого майна.

На сьогоднi середньооблiкова чиселънiсть працюючих ПТ "Аомбард "Алмаз" Прошутiнський
Т,В. i компанiя" скzrадае 7 осiб. Пiдприемство щорiчно сплачус бiм 29 тис. грн. податкiв, зборiв та
iнших обов'язкових платежiв до бюд2кетiв та фондiв рiзних piBHiB.
ПРИМIТКА 2. ОперашiЙне середовище.
Протягом 2016 polry в YKpaiHi вiдбувааись полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали на
дiяльцiсть фiнансового ринку. Стабiльнiсть економiки Украiни значною мiрою залежатиме вiд
полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування алмiнiстративноi, фiскальноi та правовоi
систем, а також економiки в цizrому. ПредставлеЕа фiнансова звiтнiсть вiдобрах<ае поточну оцiнку
керiвниrцва щодо можливого впливу умов здiйсЕення дiяпьностi в YKpaiHi ва операцii та
фiнансовий стан Аомбарду. Майбутнi умови здiйснення дiяпьяостi мо)*ý/ть вiдрiзнятися вiд оцiнок
керiвництва"

Сьогоднi розвиток фiнансового сектору економiки вiдбуваеться

в

JrMoBax фiнансовоi

нестабiльностi, недосконмостi законодавства, зниженця платоспроможностi та довiри насе/\ення до
фiнансово-кредитних установ. Майбlтнiй напрямок i насдiдки вдосконалеЕня жнього
функцiонування на фiнансовому ринку наразi невiдомi.

ПРИМIТКА З. Основа складапня фiнапсовоi звiтностi
Концептуа.rьна основа

На виконання вимог ст. 12 Закону Украiни кПро б5zхга:rтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в YKpaiHil, фiнансова звiтнiсть Пiдприемства с.ганом на 31,|2.2ОIб р., була складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (нада,ri - МСФЗ), затверддених Радою з Мiжнародних
стандартiв бутсгалтерською обпiку.
,_

Основа оцiнки

Щя фiнансова звiтнiсть була складеЕа за принципом оцiнки за собiвартiстю, за винятком
фiнансових активiв, класифiкованих як фiнансовi активи з вiдобрах<енням переоцiнки як прибутку
або збитцу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.

OcHoBHi принципи облiковоi поztiтики, застосованi при пiдготовцi цiсi фiнансовоi звiтностi,
описанi нижче. Щi принципи застосовувалися пос,riдовно протягом Bcix представлених перiодiв,
якщо не вказано iнше.
Валюта облiку i звiтностi
Нацiона.tьною валютою Украiни е гривня. Гривня с також валютою обr,iку Кредитноi сгriлки i

валютою подання цiеi фiнансовоi звiтностi. Yci фiнансовi данi поданi

тисяч,

у гривнях,

округлених до

I

