Безперервнiсть дiяпьно cTi

Представпена фiнансова звiтнiсть пiдготовпена на ocнoBi принципу безперервностi
дiяzrьностi, який передбачас спроможнiсть Пiдприемства реа-л.iзовувати cBoi активи i викон5,"вати
cBoi зобов'язання у ходi звичайноi дiяльностi.

примIткА 4. coCHoBHI принципи оБлIковоi полIтики пIдпри€мствАл
OcHoBHi принципи облiковоi полiтики пiдприсмства на 2016 piK затверд2кенi наказом No 1ОП вiд 31.12.2014 року.
У примiтках до рiчноi фiнансовоi зBiTHocTi пiдприсмством застосованi правила
бухгаrrтерського o6rriKy вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB, якi врахов5rють правила
б5жгаrтерсьt(ого облiку i скл.адання фiнансовоi звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансовоi
звiтностi.
Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгаrrтерського об.tiку, який здiйснювався
згiдно з обдiковою полiтикою пiдприемства на 2016 piK. Б5п<га-л,терський обпiк пiдприемство веде в
нацiонаrl,ьнiй валютi - гривнi. Одиницi вимiру у якмх пода€ться фiнансова звiтнiсть - тисячi гривень.
У межах чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, наказу про
об.л,iкову поаiтику пiдприемство визначае
- ocHoBHi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) обпiку i формування статей
звiтностi;
- единi методи оцiнки активiв, зобовkзань та iнших статей баrrансу пiдприемства;
- пЬрядок нарахування доходiв i витрат пiдприемства;
- критерii визнання активiв безнадiйними до отримання;
- порядок створення та використання спецiальних резервiв;
- вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй.
,Д,ая ведення б5rхгаrrтерського odrliKy та складання фiнансовоi звiтностi активи i зобовЪзання
пiдприемства оприбутковуються та облiковуIоться за вартiстю ix придбання чи виникЕення та
справедливою (ринковою) вартiстю. BapTicTb активiв i зобов'язань, нарахованих в iноземнiй валютi,
перераховусться в нацiонаrrьну валюту по к},рсу Нацiона,tьного банку Украiни на момент складання
:

ба-лансу.

KpiM методiв та способiв оцiнки, що застосовуються при виникненнi (визнаннi) активiв для
оприбуткування ix BapTocTi за балансом, пiдприемство Ёикористовуе рiзнi методи приведення
BapTocTi активiв у вiдповiднiсть до ix реального стану: нарахування доходiв i витрат з дотриманням
ix вiдповiдностi, формування резервiв, переоцiнка активiв до ix справедливоi BapTocTi, амортизацiя
необоротних активiв тощо.

ПРИМIТКА ý. кОБАIКОВI СУД}КЕННЯп
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають
впАив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття ]rмовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на
МСФЗ, МСБО та тАумаченнях, розробrrених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi
звiтностi.
Товариство використовус оцiнки та робить припущення, якi здiйснюють вплив на
покаЗники, якi вiдобра;кенi в фiнансовiЙ звiтностi на протязi наступного фiнан9ового року. Оцiнки
та суД,ження пiдzrягають постiЙному ана-лjзу та обумоваенi минупим досвiдом керiвництва та
базуються на iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй,

пРиМIткА 6. кНЕМАТЕРIАльНI АКТИВИlr
HeMaTepianbHi активи вiдображенi у звiтах за первiсною вартiстю, яка скАалалась з
фактичних витрат на придбання i приведення ik до стану, при якому вони придатнi для
використаЕня вiдповiдно до запланованоi мети. Первiсна BapTicTb нематерiаrrъних активiв
збizrьшуеться на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiапьних активiв i
цiцвищенням'ix економiчних можливостей.
Амортизацiя розраховуеться прямолiнiйним методом на визначений пiдприемством TepMiH
корисного використання. TepMiH корисного використання для нематерiаlrъних активiв визначаеться
по кожному об'скtу окремо спецiальною комiсiею, створеною за Еаказом керiвника пiдприемства.
Правипа нарахування та рiчнi норми амортизацii визначенi в Облiковiй попiтицi
пiдприемства. Термiни корисного використання визначенi в залежностi вiд виду нематерiапьного
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